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Budúcnosť je v našich rukách - príhovor prof.
Kocha, oslavy 65. výročia založenia TUKE
Slávnostný príhovor rektora Telavivskej
univerzity, prof. Klaftera, pri príležitosti
65. výročia založenia TUKE
Úloha univerzity z pohľadu praxe - rozhovor
s prof. Bláhom pri príležitosti 65. výročia
založenia TUKE
TUKE partnerom PRO EDUCO 2017
Jesenné kolo Dňa kariéry 2017
DOD na TUKE
Jubileum dekana SjF
Seeds for the Future v Ázii
Účastníci z TUKE získali na šúťaži Falling Walls
Lab Slovakia 2. a 3. miesto
Pozvaná prezentácia na EXPO 2017 v Astane
Program Erasmus oslavuje 30 rokov
Mini-Erasmus na TUKE
EDU LAB
Inovatívne projekty majú na TUKE zelenú
HiPEAC workshop na TUKE
Konferencia Transfer technológií na Slovensku
Talentovaní športovci na TUKE
FBERG zbiera významné ocenenia
FBERG už poznajú aj na druhom konci sveta
Innovations on Raw Materials
Elektroenergetika 2017
Pomohli sme prekonať traťový rekord
Študenti FMMR ocenení v súťaži
Literárneho fondu
Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
ŠKODA Auto Mladá Boleslav na pôde SjF TUKE
Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2017
Rozvoj medzinárodných vzťahov s Taiwanom
Stavebná fakulta s certifikátom EUR-ACE
Virtuálna prehliadka po TUKE
Ožila spolupráca so Starým mestom
Košice-Rzeszow-Lviv
Slávnostné odovzdávanie francúzskych
diplomov študentom EkF
CEFE 2017
Pomoc Leteckej fakulty pri zrode skCube
Letecký výcvik na LF opäť ožíva
Prečo nezatracovať humanitné a spoločenské
vedy v kontexte technologického vzdelávania
Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE
Ako sa podieľajú odbory na rôznych projektoch
Výstup na sedlo Prielom
Silná ruka stredných škôl
O pohár rektora TUKE
Prečo sa prihlásiť na jazykový kurz
Talented Europe
Boli sme na letnej škole CEEPUS

Názov prvej z troch častí môjho príhovoru

blízkosť. Súčasne sú určité vrstvy spoločnosti nadmerne

znie: „Zvládanie rýchlych zmien“.

zaťažované údajnými požehnaniami digitalizácie. Európska
komisia nedávno zverejnila údaje, podľa ktorých viac ako

Predstavu o tom, čo to znamená, formuluje Gabor Steingart,

jeden z piatich občanov EÚ buď nevie vôbec čítať a písať,

vydavateľ významných nemeckých novín, vo svojej knihe.

alebo nevie čítať a písať dostatočne dobre na to, aby dokázal

Nebola preložená do slovenčiny, ale jej názov znamená

riadiť svoj každodenný život. Práve na týchto ľudí budú mať

„Ohrozenie sveta: život v dobe nadmerného dopytu“.

požadované zmeny mimoriadny dopad. Navyše sa podstatne

V predslove sa píše: „Zložitosť politických problémov,

mení aj súčasné pracovné prostredie. V post industriálnej dobe

samočinné zrýchľovanie digitálnej komunikácie a neu-

sa celoživotná práca pre jedného zamestnávateľa stáva vecou

vedomovanie si ekonomickej megalománie umocňujú

minulosti. Inými slovami, ľudia sa budú musieť neustále pri-

tento festival nervovej simultánnosti. Ak by dnešný svet

spôsobovať novým požiadavkám trhu. Aby to dosiahli, budú

musel absolvovať test trvalej udržateľnosti, zlyhal by.“

potrebovať neustálu ochotu učiť a rozvíjať sa, budú potrebovať
kreativitu a vynaliezavosť. Medzi pracovným a voľným časom

Dámy a páni, možno si myslíte, že to znie až príliš pesimistic-

už neexistuje zreteľná deliaca čiara. Znalostní pracovníci

ky. Musíme si však uvedomiť, že mnohí ľudia dnes pochybujú,

budúcnosti budú môcť pracovať prakticky odkiaľkoľvek

že náš politický systém je ešte stále schopný zvládnuť tento

v každú dennú či nočnú hodinu. V mnohých prípadoch to bude

zložitý vývoj. Sme napríklad v podstate bezmocní, keď musíme

len otázka otvorenia notebooku na pohovke alebo na stole

čeliť novému fenoménu migrácie, ktorý je – aspoň do istej miery

pri raňajkách. Takýto svet v sebe skrýva obrovský potenciál.

– výsledkom nesprávnej dlhodobej zahraničnej a rozvojovej

Ale len pre ľudí, ktorí majú potrebné nástroje a stabilitu

politiky. Dlhú dobu sme viac menej ľahostajne sledovali aj

v súkromnom živote. Všetci ostatní budú mať pocit, že sú

opätovné oživovanie nacionalistických tendencií v Európe

ponechaní napospas osudu. Odstavení. To povedie k izolácii

aj vo svete. Dokonca aj v mojej vlasti sme urobili príliš málo,

a vzniku subkultúr, k novému kriminálnemu podsvetiu frustro-

Budúcnosť je v našich rukách

keď sa do spoločnosti začal infiltrovať teror a našiel si živnú

vaného obyvateľstva. Aj v stredných vrstvách spoločnos-

pôdu v našich mestách. Nereagovali sme dostatočne rozhodne

ti sa zvyšuje túžba po bezpečnosti, ako to dokazujú napríklad

Prečo je potrebné prehodnotiť vzdelávanie a politiku

na roztáčajúcu sa dlhovú špirálu štátu ani na rekordnú neza-

analýzy správania voličov. Celý tento proces vyjadruje zložené

mestnanosť mladých ľudí v mnohých európskych krajinách.

slovo „glokalizácia“, ktoré vzniklo spojením výrazov „globa-

Pozrime sa len na najnovšie údaje z roku 2017: takmer 20 %

lizácia“ a „lokalizácia“. Hrozivá prílišná zložitosť vnímaného

nezamestnanosť mladých ľudí v eurozóne, 45 % v Grécku,

prostredia viedla k renesancii transparentnejších foriem

41 % v Španielsku, 35 % v Taliansku a 24 % vo Francúzsku.

sociálnej komunity. Retro tendencie sa prejavujú vo všetkých

Niet divu, že medzi obyvateľstvom týchto krajín narastá

oblastiach nášho života. Prevláda túžba vyvážiť náš mno-

hnev. Je to sud s pušným prachom pre budúce generácie.

hotvárny turbulentný každodenný život vo svete, ktorý nás

Populisti a egomaniaci – ľudia, ktorí všetko maľujú čierno-

obklopuje. A čo je v tomto kontexte mimoriadne dôležité,

Slávnostný príhovor rektora University of Wuppertal, Lamberta
T. Kocha, počas osláv 65. výročia založenia TUKE
Preklad: Katedra jazykov TUKE
Vážení páni rektori, vážení hostia, dámy a páni,
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bielo, majstri pozornosti, ktorí dokážu klamať bez mihnutia

našu nádej vkladáme do jednotlivcov, ktorí nám môžu ukázať

je pre mňa veľkým potešením, že ste ma požiadali

ľudí, ktorí dokážu aktívne pracovať a kreatívne

oka, to však môžu využiť vo svoj prospech. Ale celý tento

cestu, ktorí môžu prevziať zodpovednosť, ktorí nám pomôžu

o príhovor pri príležitosti osláv dnešného

a inovatívne pristupovať k riešeniu spoločen-

vývoj dokazuje jedno – v našej postfaktickej dobe sme uviazli

vrátiť pocit bezpečnosti, ktorým môžeme dôverovať, ktorí

výročia. Dovoľte mi, aby som využil túto príle-

ských výziev, ktoré dnešná doba prináša. Osobitný

v politickej korektnosti. Tváriť sa bezstarostne a úmyselne

sú praví a nefalšovaní a hovoria transparentným jazykom.

žitosť a čo najsrdečnejšie Vám zablahoželal.

dôraz sa pritom kladie na dobrovoľnosť ich

prehliadať fakty je nebezpečné. Populistom stačí len vraziť

rozhodnutí. Na ľudí, ktorí dokážu prevziať zodpo-

klin hlboko do našej spoločnosti. Výsledkom je spoločenská

A to ma privádza k druhému bodu: „Povzbudzovať

Chcel by som začať témou, ktorá je dôležitá pre všetky

vednosť aj mimo svojho zamestnania a pustiť sa

nedôvera a obavy, ktoré vedú k narastaniu sociálnych blokád.

ľudí, aby prevzali zodpovednosť“.

moderné spoločnosti v Európe. Východiskový bod

do práce všade tam, kde je to potrebné. Ako raz

sa týka vývoja, ktorý v nás vzbudzuje obavy o ľudí,

poznamenal Oscar Wilde: „Svetom nehýbu princípy

Ale vráťme sa k našej téme. Najväčšie nebezpečenstvo, ktoré

V tejto časti môjho príhovoru by som chcel vysvetliť, ako

ktorí budú v budúcnosti čeliť výzvam, ktoré tento

ale osobnosti.“ Zaujíma ma najmä, čo môžeme urobiť,

nám hrozí, je, že osobný záväzok zlyhá. Toto nebezpečenstvo

sa my – spoločnosť – uistíme, že máme takýchto občanov, a čo

vývoj prináša. Jedna vec je dnes istá – už nemôžeme

aby sme pripravili deti a mladých ľudí na prijatie

zvyšuje aj pocit odcudzenia spôsobený modernými technoló-

presne ich odlišuje od ostatných ľudí. Je potrebné zdôrazniť,

očakávať, že vlády vyriešia všetky problémy sami.

sociálnej zodpovednosti už v mladom veku. A akú

giami. V dobe digitálnej globalizácie môžeme čoraz častejšie

že nejde o žiadnu konkrétnu profesionálnu skupinu. Dôležité

V súčasnosti stále viac potrebujeme mladých

úlohu má v tomto procese zohrávať vláda.

pracovať na diaľku. To však znamená, že strácame sociálnu

však je, že ľudia, ktorých potrebujeme, majú určité vlastnosti

Haló

Haló
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a vyznávajú určité hodnoty. Sir Karl Popper raz

ktorí môžu prevziať spoločenskú zodpovednosť,

koncepcií a motivácie a všetko sa vyvíja správnym smerom.

rituály, procesy a autority. V mnohých krajinách je volebná

napísal esej s názvom „Život je riešenie problémov“.

nepadajú z neba. Vedci zaoberajúci sa výskumom

Veľmi často však práve veci nevyhnutné pre reformné

účasť šokujúco nízka. Preto si myslím, že musíme kompen-

Prostredie, v ktorom dnes žijeme, si vyžaduje čoraz

mozgu, vývinoví psychológovia a pedagógovia tvrdia,

procesy musia byť umožnené na politickej úrovni. Koncepcia

zovať excesy demokratického systému založeného na po-

rýchlejší sled nových riešení nových problémov

že tvorivosť a zmysel pre zodpovednosť sa musia

„podpory prostredníctvom nárokov“ musí začať už oveľa skôr.

litických stranách alternatívami, ktoré ponúka demokra-

nášho každodenného života – v súlade s globalizá-

začať rozvíjať čo najskôr, aby takýto talent nevyšiel

V našich škôlkach a školách až neuveriteľne mrháme po-

tický občiansky systém. Brať vážne vzdelaných občanov

ciou a digitalizáciou. Empatia, kreativita, múdrosť,

nazmar. Toto je oblasť, v ktorej náš súčasný vzdelávací

tenciálom. Samotné univerzity to nemôžu napraviť. Deťom

znamená predovšetkým delegovať na nich väčšiu zodpoved-

predvídavosť, rýchlosť a odvaha sú tým, čo potre-

systém zúfalo potrebuje revíziu. Známy pedagóg Sir

a mladým ľuďom všetkých vekových kategórií musíme

nosť v rámci rôznych foriem spolupráce. Na jednej strane

bujeme. A práve preto potrebujeme aktívne zmýš-

Ken Robinson ide dokonca ďalej a tvrdí, že práve náš

poskytovať oveľa väčšiu individuálnu podporu ako doteraz.

musí vláda považovať občanov za rovnocenných, na druhej

ľajúcich občanov. Inými slovami, ľudí, ktorí budú

systém je zodpovedný za to, že je u nás tak málo krea-

Prejavy ocenenia, pomoc pri smerovaní postojov a podpo-

strane musí skončiť s generalizovanou kritikou médií.

konať v pravom zmysle slova. Ktorí si vyhrnú rukávy

tívnych dospelých. Pripisuje to skutočnosti, že naše

rovanie kreativity prostredníctvom intenzívnejšieho experi-

Potrebujeme novú kultúru vzájomnej interakcie v rámci troj-

a zmenu nepovažujú za hrozbu, ale za príležitosť.

vzdelávacie systémy vznikali väčšinou v dobe indus-

mentovania predstavujú vysokú úroveň podpory. Napokon,

uholníka rozhodovacích síl: občanov, vlády a médií. Rovnosť

Aktívne zmýšľajúci občania sú potrební aj preto, lebo

trializácie – v čase, keď centrálne zdroje tvorivosti

dámy a páni, ide o úplne základné zručnosti, ktoré potrebu-

medzi politikmi a občanmi musí byť zakorenená v spoločen-

v našom federálnom systéme bola počas mnohých

a inovatívnosti neboli potrebné, prinajmenšom nie

jeme pri riadení nášho každodenného života. Napríklad roz-

skom kontexte. Predovšetkým musí byť nanovo definovaná

rokov zodpovednosť externalizovaná, čo systematicky

na občianskej úrovni. Novovznikajúce priemyselné

lišovanie duchov digitálneho veku, konštruktívne využívanie

úloha vlády – vláda má slúžiť. Politici musia stanoviť rámcové

znižuje možnosti rokovaní pre komunitných predstavi-

výrobné systémy tej doby vyžadovali od pracujúce-

médií, zdravý životný štýl či starostlivosť o životné prostredie.

podmienky tak, aby zabezpečili, že ľudia môžu prispievať

teľov v politike aj dobrovoľníckom sektore. V mnohých

ho obyvateľstva predovšetkým repetitívne zručnosti,

Ak by sme skutočne začali s najmladšími členmi našej spoloč-

k rozvoju komunity svojimi najlepšími vlastnosťami a schop-

krajinách Európy zároveň systémy fiškálneho vy-

disciplínu, spoľahlivosť, kvalitu a dostupné vedomosti.

nosti, individuálnou podporou a vzdelávacími prístupmi pri-

nosťami. Musíme urobiť odvážny krok pri vytváraní inovatív-

spievali k uvoľňovaniu ich potenciálu, vytvorili by sme sociálne

nych foriem verejno-súkromných partnerstiev medzi politikmi

hodnoty mnohonásobne prevyšujúce investované náklady.

a občanmi vo všetkých sférach spoločnosti. Miestna politika

rovnávania nezodpovedajú rozdeleniu zodpovednosti. Vysoká úroveň zadĺženosti mnohých miest

Preto sa naše tradičné vzdelávacie systémy za-

je jedom, ktorý zabíja samotnú podstatu federálnej

meriavali len veľmi málo na budovanie tvorivého

demokracie: subsidiárne rozdelenie zodpovednosti.

potenciálu, podporu laterálneho myslenia a auto-

Prečo?

špiratívne zapájanie občanov. Aktívne zmýšľajúci občania

Ak chceme veci zmeniť, ak chceme zapojiť ľudí, ktorí

nómneho experimentovania. V súčasnosti vieme, že

• Pretože v ľuďoch narastá chuť vzdelávať sa.

by za žiadnych okolností nemali mať pocit, že ich myšlienky

pôsobia na najnižšej úrovni, musíme urobiť niekoľko

výzvy zajtrajška môže prekonať len kreativita a vyna-

• Pretože to zvyšuje možnosti ich kariérneho rastu, integrácie,

a vízie považuje vláda za nepríjemnosť a záťaž. Pokiaľ ide

zásadných rozhodnutí. Okrem finančnej stránky budú

liezavosť celej populácie. Nechápte ma nesprávne – ja

dôležitú úlohu zohrávať aj určité úpravy vzdelávacie-

neútočím na školy. V mnohých školách na Slovensku

• A preto, lebo každé dieťa, ktoré sa úspešne vzdeláva, zvyšuje

ho systému. Pretože dospelí, ktorí môžu byť prínosom,

aj v Nemecku nebojujeme s nedostatkom myšlienok,

potenciál našej spoločnosti riešiť problémy. Inými slovami,

„agentúra dobrých skutkov“, internetová platforma „better-

tento typ vzdelávacej politiky zameranej na rozvoj potenciálu

place.de“, občianske nadácie, model „otvorenej inovácie“,

je zároveň hospodárskou politikou, sociálnou politikou, in-

verejné prieskumy, podpora vzdelávania formou sponzor-

tegračnou politikou, politikou zamestnanosti aj inovačnou

stva, agentúry sociálnej obnovy a platformy rozšírenej účasti.

politikou. A to je dôvod, prečo vzdelávanie v ranom veku

Všetky tieto prístupy majú potenciál zvýšiť inovačnú silu spo-

podporujúce rozvoj tvorivosti a osobnosti sa v nasledujú-

ločnosti. Na záver, dámy a páni, dovoľte mi ešte raz zdôrazniť,

cich rokoch musí stať dôležitou súčasťou sociálnej politiky.

že najefektívnejší spôsob eliminácie rizika rozpadu našej spo-

Je to jediný spôsob, ako povzbudiť mladých ľudí, aby vzali

ločnosti je prístup „zdola nahor“. Nové spojenectvá medzi

budúcnosť do vlastných rúk, aby rozvíjali pozitívny postoj

občanmi a politikmi v mene redemokratizácie demokracie,

k spoločnosti a čo je mimoriadne dôležité, aby pritiahli aj

modernizácia vzdelávacieho systému a uplatňovanie novej

ostatných. Takto môže vzdelávanie reagovať na tendencie

kultúry jednoty, najmä v kontexte médií, nám ho pomôžu

vedúce k nadmernému dopytu, ktoré som spomínal v úvode.

presadiť a podporovať tak tvorivosť a prevzatie zodpoved-

ako rovnocenný partner znamená rýchle, jednoduché a in-

možnosti zamestnania a tým aj potenciál zarábať.

o nové formy spolupráce, existuje už niekoľko skvelých
príkladov. Medzi ne patrí napríklad občianska iniciatíva

nosti. George Bernard Shaw raz povedal: „Teraz potrebujePrejdime teraz k tretiemu bodu: „Úloha politiky

me zopár bláznivých ľudí – len sa pozrite, kam nás tí normálni

alebo redemokratizácia demokracie“.

doviedli.“ Myslel tým bláznivých v pozitívnom význame – ľudí,
ktorým nie je cudzie laterálne myslenie, ľudí proaktívnych,
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Haló

Východiskovým bodom záverečnej časti môjho prejavu, ako

prezieravých a optimistických. Ľudí, ktorí sú pripravení

som už spomenul, je fakt, že veľmi veľa občanov stratilo vieru

položiť základy lepšej budúcnosti – zas a znova. Gratulujem

v politiku. Ľudia čoraz viac odmietajú niekdajšie politické

Vám ešte raz, dámy a páni, a ďakujem, že ste si ma vypočuli.

Haló
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Andreja Kisku, založená Slovensko-izraelská vedecká

aj naša, nepripravujú študentov len na zamest-

a inovačná spoločnosť, patrí medzi ne aj Slovensko.

nanie. Pripravujeme ich na celú profesionálnu
dráhu. Na kariéru, ktorá si vyžaduje čoraz väčšiu

V ostatnej dobe sa venujem budúcnosti univer-

mentálnu bystrosť, predstavivosť a schopnosť širšieho

zitného podniku. Aká bude naša úloha v naj-

myslenia v rôznych oblastiach a profesiách. To mi

bližších desaťročiach? Univerzitný model, ktorý

pripomína situáciu, keď profesor hovorí o uchádza-

tak dobre poznáme, vznikol v Nemecku asi pred

čovi: „Zdá sa, že je to veľmi všestranný študent ...

200 rokmi, aj keď viem, že vznik TUKE sa datuje

škoda len, že rádius jeho poznania je taký malý.“ :)

ešte skôr, do obdobia 16. – 17. storočia.
Keďže sám život je neusporiadaný a interdiscipliTento model vyzdvihuje výskum, ktorý sa robí pre

nárny, aj naše študijné a výskumné programy musia

samotný výskum, nezávisle od náboženských, poli-

byť interdisciplinárne. V minulom roku sme zaviedli

tických či ekonomických tlakov. Tento princíp viedol

nový vysokoškolský program, ktorý by Vás tu, na

k vnímaniu univerzity ako „veže zo slonoviny“,

TUKE, mohol obzvlášť zaujímať. Ako prví v Izraeli

odlišnej a odlúčenej od starostí bežných ľudí.

sme začali kombinovať inžinierske štúdium s humanitnými odbormi. Cieľom je obohatiť učebné osnovy

Ale môže sa v našej súčasnej realite výskum

v inžinierskom štúdiu o humanistický svetonázor

skutočne vykonávať nezávisle? Môže sa vyvíjať

a spôsoby myslenia a vytvoriť tak novú triedu

bez politických a ekonomických tlakov? Je v ére

inovátorov. Priemysel prahne po nových prístupoch.

znižovania verejných financií, trhových tlakov a na-

Už pred niekoľkými desaťročiami sme ako prví v Izraeli

liehavých sociálnych otázok náš súčasný univer-

umožnili študentom študovať kombinácie rôznych

zitný model ešte relevantný? Je životaschopný?

predmetov. Fyziku a filmové umenie. Biológiu a právo.
Filozofiu a manažment. Najrôznejšie kombinácie.

Samozrejme, že veda a štúdium musia aj naďalej

Slávnostný príhovor rektora Telavivskej univerzity, Josepha
Klaftera, pri príležitosti 65. výročia založenia TUKE

existovať kvôli nim samotným, s cieľom šíriť teoretické

Počas ostatných 15 rokov Telavivská univerzita syste-

poznatky. Určite musíme pokračovať vo zvyčajných

maticky pracuje na zriaďovaní množstva veľkých me-

výskumných a vzdelávacích aktivitách, ale som pre-

dziodborových výskumných centier v oblasti nano-

Preklad: Katedra jazykov TUKE

svedčený, že univerzity musia získať dôležitejšie

technológií, výskumu mozgu, počítačov, bioinforma-

postavenie na národnej aj na medzinárodnej úrovni.

tiky, materiálov, životného prostredia, etiky, verejnej
politiky a ďalších. Okrem toho, naša univerzita

Prof. Dr. Stanislav Kmeť, rektor Technickej

Avive – najväčšom meste Izraela, ktoré je zároveň jeho

Musíme sa vyvíjať. Musíme sa pretvárať, aby

prechádza rozsiahlou reštrukturalizáciou. Spojili sme

univerzity v Košiciach, rečníci, akademickí

obchodným, technologickým a kultúrnym centrom.

sme lepšie reagovali na spoločenské potreby.

125 fakúlt a katedier do 30 interdisciplinárnych fakúlt.

kolegovia a vážení hostia,

Máme deväť fakúlt zameraných na celé spektrum

Toto je výzva, ktorej čelíme – rovnako v Tel Avive,

ďakujem za privítanie, za Vašu pohostinnosť

technických, prírodných, humanitných a umeleckých

v Košiciach aj všade inde. Môj názor je, že máme

Sme presvedčení, že ak zbúrame hranice medzi

a za príležitosť podeliť sa s Vami o niekoľko

vied. Patríme medzi 100 špičkových univerzít

potenciál – tu na TUKE, na Telavivskej univerzite

tradičnými odbormi a podporíme fakulty

myšlienok o univerzite 21. storočia pri prí-

v oblasti vedeckých inovácií. Sme na deviatom mieste

aj na iných vplyvných univerzitách, rozvíjať svoje

a študentov, aby spojili svoje sily, prispejeme

ležitosti tohto významného míľnika.

na svete v príprave podnikateľov. Máme vynikajúce

silné stránky a dosiahnuť tak väčší sociálny vplyv.

ku grandióznym a nádherným veciam.

vedecké vzťahy s krajinami Európy a spomedzi
V úvode by som Vám chcel stručne predstaviť moju

172 výskumných inštitúcií nám patrí ôsme miesto

Navrhujem tri spôsoby:

A tak sa aj deje! Uvediem len niekoľko nedávnych

inštitúciu, Telavivskú univerzitu. Rovnako ako vy, aj

v získavaní grantov Európskej rady pre výskum (ERV).

• Môžeme byť kreatívnejší.

príkladov konvergentného myslenia našich

• Môžeme byť inkluzívnejší.

vedcov: na základe poznatkov z biotechnológie

my sme mladá univerzita – len o trochu mladšia, pri-
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pomíname si 61. výročie svojho vzniku. S počtom

Aktívne hľadáme spolupracovníkov z celého sveta

• A môžeme byť lepšie prepojení.

inžinieri vyvinuli hybridnú organicko-elektronic-

28 000 študentov sme najväčšou výskumnou

a tešíme sa z plodných vzťahov so 46 krajinami.

Najprv si povedzme niečo o tom, ako byť krea-

kú batériu. Nedávno si otvorili startup na výrobu

a vzdelávacou inštitúciou v Izraeli. Sídlime v Tel

Po tom, ako bola za prítomnosti prezidenta SR,

tívnymi. Najlepšie univerzity, medzi ktoré patrí

batérií pre napájanie elektrických vozidiel.

Haló

Haló
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V ďalšom príklade, ktorý kombinuje poznatky z medicíny, bio-

Prečo je to dôležité? Pretože v našom konkurenčnom

skúšky a študentov prijímame len na základe ich známok

univerzite a spoločne založili investičný fond vo výške

technológie, inžinierstva a nanotechnológií, náš tím vynašiel

globálnom prostredí národy potrebujú všetok mozgový

a potenciálu. Poskytujeme im aj finančnú, akademickú

20 miliónov dolárov pre IoT akcelerátor v univerzitnom areáli.

srdcovú záplatu, ktorú možno vytlačiť pomocou 3D tlačiarne.

potenciál, ktorý majú k dispozícii. Vrátane skupín nedo-

a sociálnu podporu, ktorú potrebujú pri štúdiu. Tento program

Táto pomôcka by mohla znamenať koniec transplantácií srdca.

statočne zastúpených najmä v oblasti vedy a techniky,

dosahuje 80 % úspešnosť a sme naňho veľmi hrdí.

ako sú ženy, menšiny a znevýhodnené skupiny. V tejto
Tretím príkladom sú študenti podnikania, ktorí spolu-

oblasti čelia Slovensko a Izrael rovnakej výzve.

To, o čom hovorím na miestnej úrovni, je rovnako
dôležité aj na medzinárodnej úrovni. Na prekonáva-

Ďalší program, ktorý sme v minulom roku predstavi-

nie globálnych problémov musíme vytvoriť vzájomne

li, je pravdepodobne prvý svojho druhu na svete. V rámci

prepojené siete organizácií – celosvetový inovačný reťazec.

Obe krajiny prešli v posledných desaťročiach rýchlou

tohto programu môžu byť študenti prijatí na štúdium

Uvediem len niekoľko konkrétnych príkladov, ako Izrael

ekonomickou transformáciou od centrálne riadenej

na základe výsledkov v on-line kurzoch, ktoré Telavivská

a Slovensko môžu skombinovať svoje silné stránky.

Mohol by som uviesť desiatky ďalších príkladov

na trhovú ekonomiku. Máme vysoko vzdelanú pracovnú

univerzita pripravila a bezplatne poskytla stredným

vrátane startupov založených na duševnom vlast-

silu a obe naše krajiny vidia ekonomickú budúcnosť

školám. Ak študenti v troch kurzoch dosiahnu skóre 85

Slovensko je silným hráčom v oblasti výroby, zatiaľ

níctve Telavivskej univerzity, ale myslím, že moja

v rozvíjaní tohto najdôležitejšieho národného zdroja.

alebo viac, považujeme to za predpoklad budúcich aka-

čo Izrael – a najmä Telavivská univerzita – vyniká

demických úspechov a prijmeme ich na štúdium.

vo vývoji softvéru pre priemyselné aplikácie. Slovensko

pracujú s neurovedcami. Používajú vyšetrenia MRI a EEG
na analýzu najefektívnejších marketingových stratégií.

myšlienka je jasná. Rúcanie bariér brániacich tvorivosti

je vysoko hodnotené pre trvalú udržateľnosť životného

napomáha rozvoju inovácií nielen vo vede, ale aj

Obe krajiny však trpia aj veľkým nepomerom v príjmoch medzi

vo vzdelávaní, svete práva, v médiách, umení aj inde.

chudobnejšími a bohatšími mestami či regiónmi. Univerzity

Musíme ponúkať takéto možnosti, správať sa

prostredia, v rámci ktorej má Telavivská univerzita
za sebou obrovské množstvo výskumu a vývoja.

môžu pomôcť odstrániť tieto rozdiely v prerozdeľovaní

inkluzívne, prispôsobiť sa danej situácii. Takáto vyna-

Takže – zrúcali sme bariéry medzi vedeckými disciplína-

bohatstva. Telavivská univerzita napríklad ako prvá zaviedla

liezavosť pomôže univerzitám udržať si svoje osobitné

mi a uvoľnili sme cestu kreatívnym nápadom a riešeniam.

desiatky štipendijných programov pre študentov z prob-

miesto pri dosahovaní sociálneho pokroku.

lematických oblastí a miest. V spolupráci s Ministerstvom

Na TUKE ponúkate pokročilé programy v oblasti vedy, materiálových vied a IT a tieto odvetvia sú veľmi silné aj

Ďalším krokom je podpora inklúzie – umožniť talen-

školstva sa podieľame na jedinečnom programe aktívneho

Napokon, a toto je posledný bod, ktorému sa budem

na Telavivskej univerzite. V dnešnej dobe každá znalostná

tovaným mladým ľuďom z každej spoločenskej vrstvy

náboru najlepších absolventov stredných škôl v celej krajine.

venovať, ak sa naše univerzity skutočne usilujú byť dôležité

ekonomika alebo ekonomika ašpirujúca na titul znalostná

získať prvotriedne vysokoškolské vzdelanie.

Tento program je výnimočný tým, že sme zrušili prijímacie

pre hospodárstvo a spoločnosť, musíme spolupraco-

investuje do inteligentných miest. A to je ďalšia oblasť,

vať s podnikmi, vládnymi agentúrami, mimovládnymi or-

v ktorej Izrael a najmä Tel Aviv hrajú vedúcu úlohu.

ganizáciami, darcami a najmä vzájomne medzi sebou.
Slovensko a Izrael môžu byť navzájom veľkým prínosom,
Musíme maximalizovať naše vzájomné prepojenie.

môžu budovať akademické a kultúrne väzby, ktoré obohatia

Na Telavivskej univerzite spolupracujeme napríklad

obe naše krajiny. V závere by som sa chcel s Vami podeliť

na Programe pridružených priemyselných spoločnos-

o niečo osobné, čo vás možno prekvapí. Som Izraelčan,

tí. Vďaka nemu nám špičkové nadnárodné aj izraelské spo-

ale korene mám na Slovensku. Moji rodičia sa tu narodili

ločnosti zadávajú výskumné úlohy, poskytujú štipendiá

a tu aj vyrástli. V roku 1939, keď zaviali fašistické

v magisterskom a doktorandskom štúdiu, zriaďujú pre

vetry, odišli zo Slovenska a emigrovali do Izraela.

nás výučbové a výskumné laboratóriá v našom areáli
a ponúkajú študentom stáže ešte počas štúdia.

Počas uplynulých rokov som navštívil Slovensko,
aby som objavil dedičstvo svojich predkov, a boli tu

Takto priemysel zohráva aktívnu úlohu pri príprave ďalšej

aj mojej deti. Kruh mojej cesty sa dnes dopoludnia

generácie vedcov a inovátorov, ktorí chcú byť stále krok vpred.

uzavrel. Pokiaľ sa teoretický chemik ako ja môže rozcitlivieť :), tak toto je pre mňa skutočne dojemná chvíľa.

Naše výsledky sú skutočne pôsobivé podľa všetkých kritérií
– Izrael je na čele 138 ekonomík v procese integrácie ta-

Možnosť vrátiť sa späť ako predstaviteľ izraelskej

lentovaných výskumníkov do podnikateľskej sféry.

univerzity a vrelé prijatie, ktoré sa dostalo mne aj
mojej manželke, sú úžasné a dojemné a dúfam, že

Táto situácia prináša obojstranné výhody pre partnerov v oblasti

sa stanú symbolom nášho pevného priateľstva.

transferu a startupov. Napríklad nedávno sa spoločnosti ako
General Electric, Microsoft a Qualcomm pridali k Telavivskej
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Táto dĺžka jednoznačne závisí od toho, aký mal absolvent

i pracovníkom TUKE pozrieť sa na tieto portály. Ponúkajú

počas štúdia kontakt s praxou. A často je jedným z kritérií

možnosť zadarmo absolvovať kurzy pripravené na špičkových

výberu práve aj kontakt študenta s praxou počas štúdia.

svetových univerzitách. Preto by slovenské univerzity
mali umožniť študentom integrovať tieto kurzy do ich in-

Aké opatrenia zo strany univerzity, resp. štátu

dividuálnych študijných programov. Aj tu by sa žiadala

môžu napomôcť k tomu, aby absolvent mal väčší

väčšia flexibilita v predpisoch. Absolvovanie vybraných

kontakt s praxou, berúc do úvahy to, že dĺžka

kurzov by malo byť patrične ohodnotené v bodovacom

praxe je viac-menej vymedzená legislatívne?

systéme. V prípade doktorandského štúdia by mohlo byť
absolvovanie aspoň niektorých (dvoch - troch) kurzov

Predovšetkým to predpokladá integrovať čo najviac odborníkov

z danej problematiky doktorandskej práce povinné.

z praxe do výučby vo všetkých možných formách. Snažiť
sa získať viac odborníkov z praxe ako stálych pracovníkov.

Za dôležitú kompetenciu absolventa spomedzi

Asi sa tu je treba zamyslieť nad kritériami pre menovanie

tzv. soft skills považujete komunikač-

docentov a profesorov – možno tieto v súčasnosti dis-

nú schopnosť. Čo by mala zahŕňať?

kriminujú práve odborníkov z praxe (publikácie, citácie,
a pod.). Umožniť a motivovať študentov k praktikám,

Na prvom mieste je to schopnosť zdieľať vlastné myšlienky

stážovým pobytom a uznať tieto ako súčasť ich študijných

s ostatnými – odborníkmi a najmä odborníkmi z iných

plánov. Pomohlo by aj viac flexibility v predpisoch.

oborov, a to nielen technických. Okrem hovorovej komunikácie je potrebné vedieť ako písať správy. V opačnom prípade

Úloha univerzity z pohľadu praxe

Hosť. prof. Petr Bláha, (rozhovor viedol prof. Modrák ako reakciu
na jeho príhovor počas osláv 65. výročia založenia TUKE)
Senior Lead Mining Engineer, LafargeHolcim
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V súvislosti s problematikou spolupráce medzi uni-

sú správy nezrozumiteľné. Dôležitá je schopnosť počúvať

verzitami a podnikmi poukazujete na možný opačný

a absorbovať myšlienky iných. Toto sa dá naučiť, alebo

extrém, ktorým je komercionalizácia vedy a vzdelá-

minimálne sa to dá učiť a študenti by mali mať túto možnosť.

vania. V podmienkach, keď sú univerzity tlačené ku
komerčnému využívaniu svojich priestorov a kapacít,

Zložitejší je problém, ktorý sa z mojej skúsenosti začal

je to dosť reálne. V čom sú riziká tohto prístupu?

objavovať zhruba pred 15 – 20 rokmi a v posledných
rokoch exponenciálne rastie, je schopnosť a nutnosť ko-

Kontakt s praxou so sebou prináša jeden veľmi podstatný

munikovať s „non-human“ systémami - robotmi, kontrol-

problém. Samozrejme odhliadnuc od toho, že aj prax si tu musí

nými systémami a umelou inteligenciou. Otázky typu:

vstúpiť poriadne do svedomia a univerzitám v tomto pomáhať.

Kedy? a Ako? vstúpiť do komunikácie s umelou inteligen-

Tento problém je v riziku komercionalizácie vedy a vzdeláva-

ciou, Ako argumentovať? Kedy a ako vziať veci do vlastných

nia. Podľa môjho názoru, by sa univerzity nemali nechať zmýliť

rúk? sú kľúčovými v mnohých dnešných prevádzkach.

úspechom – podľa mňa krátkodobým - komerčných univerzít

Komunikácia s „non-human” systémami by sa mala objaviť

a mali by si veľmi strážiť svoje privilégium slobodného výskumu.

v programoch výučby čo najskôr. Je ale jednoznačné, že

Vo Vašom vystúpení na tému „Čo je úlohou

prístrojmi, zaplavovaní pojmami a skratkami pod

univerzity dnes z pohľadu praxe“ počas oficiál-

ktorými si – aspoň ja – často neviem predstaviť, čo

neho programu osláv 65. výročia založenia

znamenajú. Povedzme si úprimne, ktorí z nás vedia

Načrtli ste význam hromadných otvorených on-line

ale aj veľkú dávku odvahy. A to ma privádza k tomu, že

TUKE boli akcentované tri atribúty absolventa,

čo je to „Smart grid?“ Ako teda charakterizovať

kurzov v angličtine známych pod skratkou MOOC –

treťou dôležitou kompetenciou absolventa vysokej školy

na ktoré by univerzita mala klásť dôraz pri

dobu, ktorá sa vlastne mení každý deň? Myslím si, že

(Massive Open Online Course). Na jednej strane je

by mala byť odvaha, t.j. vedieť sa rozhodovať a riskovať.

formovaní budúcich absolventov. Boli to

jedna z najlepších definícií je myšlienka geniálneho

pravdou, že praktizujúce metódy výučby vo všeobec-

odbornosť a kontakt s praxou, komunika-

Nicola Teslu z roku 1926 „When wireless is perfectly

nosti nereflektujú dynamiku zmien v spoločnosti,

Mohli by ste bližšie uviesť dôvody, prečo je

tívnosť a odvaha. Prečo práve odbornosť

applied the whole earth will be converted into a huge

na druhej strane nie všetky moderné edukačné techno-

dôležite nebáť sa vziať veci do vlastných rúk

a kontakt s praxou je z Vášho pohľadu jednou

brain...”. Myslím si, že v dobe „one huge brain“ prax

lógie sú aplikovateľné v súčasnom nastavení systému

a prečo je tak dôležité riskovať, výsledkom

z kľúčových kompetencií, ktorá zvyšuje konku-

očakáva rozhľadených absolventov so širokými

vzdelávania na Slovensku. Čo Vás k tomu viedlo?

čoho môže byť úspech, ale aj neúspech?

rencieschopnosť mladých ľudí na trhu práce?

odbornými znalosťami. Takých väčšinou aj dostáva.

vziať veci do vlastných rúk si vyžaduje nielen sa to naučiť,

Napriek tomu doba, ktorú potrebujú absolventi

Je to jeden z najnovších trendov vo vzdelávaní. Ponuka

Od prvého dňa sa od absolventov očakáva samostatne

Žijeme v časoch, v ktorých sme doslova každý

od nástupu do firmy po chvíľu, keď sú schopní

on-line kurzov je veľmi veľká, osobne sledujem dve z týchto

sa rozhodovať. Na základe vedomostí, skúseností, ale aj

deň konfrontovaní s novými technológiami,

samostatne pracovať trvá zhruba 12 - 18 mesiacov.

ponúk: Coursera a edX. Veľmi by som odporúčal študentom

intuície. A tomu by mali byť študenti vedení počas celého

Haló
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13

TUKE partnerom
PRO EDUCO 2017
Medzinárodný veľtrh vzdelávania

Za TUKE prevzali ocenenie Ing. Ján

PRO EDUCO, ktorý sa v dňoch 29. - 30.

Bačík, PhD. a Ing. Milan Biroš za projekt

novembra 2017 uskutočnil v Košiciach

Pathfinder. Výsledkom projektu je

už po jedenásty krát, patrí k najväčším

autonómny mobilný robot určený

podujatiam tohto druhu na Slovensku.

na pomoc v zdravotníckych zariade-

Svojím konceptom, kde sú na jednom

niach. Ide o prvú aplikáciou robotickej

mieste prezentované programy pre stre-

mobilnej technológie v nemocnič-

doškolské, vysokoškolské, postgraduálne

nom prostredí v európskom priestore,

i mimoškolské vzdelávanie, je však u nás

ktorá je súčasne vzorovou ukážkou

ojedinelý. Veľtrhu predchádzala kick-off

transferu výsledkov výskumu do praxe.

Autor:
Ing. Adrián Harčár, PhD.

konferencia „Východ nie je EXIT“.
O ďalšiu zaujímavú novinku sa postaral
Technická univerzita v Košiciach bola

robot NAO, ktorý odprezentoval náv-

generálnym partnerom podujatia

števníkom, čo všetko môžu zažiť, keď

a v rámci svojej expozície prezento-

sa rozhodnú študovať na niektorej

vala uchádzačom viacero exponátov

z našich deviatich fakúlt.

a praktických ukážok tvorivej práce
študentov. Nechýbala virtuálna
prehliadka areálu univerzity, herná
štúdia. Prečo je tak dôležité mať odvahu riskovať neúspech?

Technická univerzita v Košiciach oslávila 65. výročie

konzola, Rádio 9, netradičné fotenie

Neúspech nie je žiadna katastrofa a už vôbec nie zlyhanie.

od svojho založenia. Aká by mala byť jej ďalšia

a reportáže Študentskej televízie.

Každý z nás mal v živote neúspech, a isto nielen jeden. Ak

vízia, na aké hodnoty by sa mala orientovať,

Príjemným spestrením bol aj univerzitný

niekto nemal žiaden neúspech, znamená to najskôr, že nič

a čo by ste jej popriali do budúcnosti?

popcorn, ktorý rozvoňal celé výstavisko.

Doposiaľ som hovoril z pohľadu praxe. Teraz by som rád

Súčasťou otváracieho ceremoniá-

neskúsil. A všetci vieme, že najlepšie sa učí na vlastných
chybách. Skrátka, cesta k úspechu je dláždená neúspechom.

povedal môj názor zo širšieho pohľadu. Myslím si, že

lu bolo udeľovanie cien PRO EDUCO

Uvediem to na príklade. Jedným z ďalších trendov posledných

nad všetkým čo som tu spomínal sú omnoho dôležitej-

AWARDS 2017. Tie putovali študentom

3-5 rokov je OUTSOURCING. Veľké firmy postupne rušia svoje

šie nadčasové hodnoty, na ktorých by mala univerzita stáť.

vo viacerých vekových kategóriách

technické centrá, ktoré boli piliermi technickej kompeten-

Univerzity by si mali by vedomé svojej takmer 1000 ročnej

od žiakov základných škôl až po dok-

cie firmy a stále viac a viac sa orientujú na externých pracov-

tradície a privilégia byť miestom, kde sa rodí a šíri veda

torandov, ktorí zúročili svoj talent

níkov. Zmysluplnosťou a morálnym aspektom tohto trendu

a poznanie. Hodnoty, ktoré sú nevyčísliteľné a nezničiteľ-

vo vlastných start-up projektoch.

sa tu teraz nechcem zaoberať - je to jednoducho fakt, ktorý

né. Popri tom by univerzity mali ostať miestom stretávania,

prax aj univerzity musia akceptovať. To na jednej strane

slobodnej diskusie a výmeny názorov ako najdôležitejšie-

znamená, že firmy vytvárajú a budú vytvárať stále menej

ho motora ďalšieho poznania a pochopenia „tých druhých”.

pracovných príležitostí. Na druhej strane to ale otvára veľký
priestor pre vlastné podnikanie formou start-up a spin-oﬀ

Želám našej Alma Mater veľa optimistických študentov,

v oblasti inžinierskeho poradenstva. Na túto skutočnosť

pedagógov, výskumných pracovníkov, administratív-

musia byť absolventi pripravení. A vstúpiť do tohto nového

nych pracovníkov a veľa zaujímavých príležitostí.

priestoru, nového sveta vyžaduje práve odvahu riskovať.
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Jesenné kolo

Autor:
Ing. Katarína Valentová

Deň otvorených
dverí na TUKE

záujem o absolventov TUKE, ktorí by
mohli nájsť svoje budúce uplatnenie
práve v plynárenskom odvetví.

Autor:

Dňa kariéry 2017

Ing. Adrián Harčár, PhD.

Dvanásty ročník veľtrhu pracovných

univerzity v Košiciach sa v stredu 18.

- korporácie, podniky, spoločnos-

príležitostí „Dňa kariéry na Technickej

októbra 2017 zmenila na jednu veľkú

ti, ozbrojené sily a úrady práce.

univerzite v Košiciach“ bol organizova-

burzu práce. Na tomto podujatí mali

ný pod záštitou univerzity v spolupráci

študenti (hlavne končiacich ročníkov)

s Informačným centrom iCUBE TUKE.
CNL laboratórium sa postaralo o online

Jednotlivé fakulty TUKE boli predstavené
samotnými dekanmi v krátkych príhovo-

Deň otvorených dverí na Technickej

Európsku dimenziu vzdelávania na TUKE

roch. Práve tieto prezentácie odštartova-

univerzite v Košiciach aj tento rok,

a potvrdenie správneho rozhodnu-

li celý rad propagačných aktivít a ukážok,

24. októbra, prilákal tisícky stredo-

tia študovať technické smery prezen-

ktoré boli sústredené v priestoroch uni-

školákov. Ani nepríjemné veterné

toval vedúci Zastúpenia Európskej

verzitnej knižnice a vybraných exce-

počasie neodradilo záujemcov

komisie na Slovensku a absolvent

lentných laboratóriách univerzity.

od osobnej návštevy priestorov

TUKE, pán Dušan Chrenek. Jeho slová

a laboratórií univerzity.

následne umocnil zástupca generálneho partnera SPP, a.s. a riaditeľ sekcie

Vzhľadom na to, že si TUKE v tomto

komerčného trhu a obcí, pán Erich

Účasť zo strany uvedomelých

roku pripomína 65. výročie založenia,

Gaďo. Prezentoval stále sa zvyšujúci

šancu oboznámiť sa s možnosťami

študentov bola odmenená aj

motívom tohto ročníka bolo heslo

svojho profesionálneho uplatnenia

tombolou s hodnotnými cenami, ktoré

„65 rokov rozvíjame a šírime

vysielanie prebiehajúcich prezentá-

v praxi a vybrať si z pracovných

poskytli zúčastnení vystavovate-

poznanie“. Záštitu nad podujatím

cií a ich záznam pre budúce generácie.

ponúk rôzneho charakteru spomedzi

lia. Podrobnosti o podujatí nájdete

prevzalo Zastúpenie Európskej

Univerzitná knižnica Technickej

17 vystavovateľov širokého spektra

na web stránke denkariery.tuke.sk.

komisie na Slovensku a generálnym
partnerom bol Slovenský ply-

Ďakujeme všetkým vystavovate-

nárenský priemysel, a.s.

ľom ako aj samotným účastníkom
za podnetnú účasť a dovidenia opätovne

Oficiálne otvorenie DOD na TUKE

na najbližšom ročníku na jar 2018.

2017 sa uskutočnilo v priestoroch
Auly Maxima. Návštevníkov privítal
pán rektor, prof. Stanislav Kmeť, ktorý
v niekoľkých bodoch priblížil súčasné
postavenie univerzity v európskom
priestore a možnosti nielen štúdia
a mobilít, ale najmä podpory kreativity
a inovačných myšlienok, pre ktoré je
na TUKE vytvorené potrebné zázemie.
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„Analytické a experimentálne posúdenie

na Strojníckej fakulte. Na základe

Honorary Doctorate of Letters (For the

vrátane metodík, ktoré majú priame

pevnosti a tuhosti nosných konštrukcií

návštevy SjF bola do Košíc umiestnená

extraordinary contribution in the area

uplatnenie v praxi a kde bol zodpoved-

z klasických a novodobých materiálov“.

veľká investícia japonskej firmy Minebea

of creation, development and publica-

ným riešiteľom, presahujú počet 300.

Mitsumi, kde nájde prácu cca 1000 za-

tion activity in the scientific branches

Je členom viacerých domácich i za-

mestnancov a vznikne spoločné

of applied mechanics and mechatro-

Fakulta pod jeho vedením dosahuje

hraničných vedeckých rád, členom

výskumno-vývojové pracovisko orien-

nics), IBC Cambridge, England 2013,

vo všetkých ukazovateľoch jej

redakčných rád vedeckých a odborných

tované na automobilovú výrobu

Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta

hodnotenia excelentné výsledky

časopisov. Je predsedom fakultnej

s približne 100 zamestnancami.

Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy

a vo svojej činnosti sa sústreďuje

odborovej komisie v študijnom

o rozvoj v oblasti školstva vedy

na vedu, výskum a inovácie, vzdeláva-

odbore doktorandského

Pod jeho vedením bolo v roku 2017

a techniky a za šírenie dobrého mena

nie, rozvoj moderných informačných

štúdia Aplikovaná mechanika. Pod jeho

vybudované moderné Prototypové

SR v zahraničí 2014, The Gold Medal of

a edukačných technológií, riadenie

vedením bolo úspešne obhájených

a inovačné centrum, jediné svojho

Maximilián Hell, TnU AD v Trenčíne 2016.

a efektívnu administratívnu infraštruk-

25 doktorandských prác v študijných

druhu v rámci vysokých škôl, ktoré má

túru, postavenie a úlohu ústavov

perspektívu stať sa špičkovým pra-

Pod jeho vedením bolo úspešne vy-

a katedier, materiálny rozvoj fakulty,

Jubileum dekana

coviskom nielen v rámci Slovenska,

riešených množstvo domácich i zahra-

regionálne a globálne postavenie

ale aj v celosvetovom meradle.

ničných vedeckých projektov, štátnych

fakulty a rozvoj ľudských zdrojov. Pod

výskumných úloh, významné inžinier-

jeho vedením sa úspešne habilitova-

V roku 2017 získala SjF TUKE ako jedna

ske diela, ale aj množstvo úloh pre

li a inaugurovali desiatky docentov

Strojníckej fakulty

z dvoch fakúlt na Slovensku medziná-

potreby praxe. V rámci vedecko-vý-

a profesorov nielen zo SjF TUKE, ale aj

rodnú akreditáciu v študijnom programe

skumnej činnosti sa aktívne podieľa

iných domácich a zahraničných univerzít.

Strojné inžinierstvo v študijnom odbore

na tvorbe nových metodík výpočtov

Strojárstvo, čo zaručí študentom lepšiu

a overení, principiálne nových technic-

Vďaka Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františkovi

východiskovú pozíciu pri získaní kva-

kých riešení strojov a zariadení, aplikácií

Trebuňovi, CSc. fakulta plne reaguje

V tomto roku Dr.h.c. mult. prof. Ing.

Východoslovenských železiarňach

odboroch Aplikovaná mechanika, me-

lifikovanej práce v danom odbore ako

novodobých materiálov s cieľom trans-

na významné smery, ktoré sú

František Trebuňa, CSc., uznávaný

Košice. Ďalšia jeho vedecko-výskumná

chatronika, súdne inžinierstvo.

aj akceptáciu vzdelania v zahraničí.

formácie získaných poznatkov pri riešení

definované strategickými dokumentmi

špičkový odborník v oblasti apli-

činnosť bola orientovaná na problema-

konkrétnych úloh praxe. Významná

RIS3, Priemysel 4.0 či pripravovaný-

kovanej mechaniky nielen doma,

tiku robotizácie, ktorej realizácia bola

Zúčastnil sa viacerých zahraničných

Za doterajšiu pedagogickú, vedeckú

je spolupráca s priemyslom, ktorá je

mi zmenami v Národnom programe

ale aj v zahraničí, dekan SjF TUKE,

vo VUKOV Prešov. Pod jeho vedením

prednáškových a študijných pobytov. Je

i manažérsku prácu získal viaceré

orientovaná do tvorby nových inži-

rozvoja výchovy a vzdelávania.

oslavuje životné jubileum.

bola realizovaná optimalizácia kine-

autorom 14 monografií, 16 vysokoškol-

významné ocenenia, medzi ktoré

nierskych diel a riešenia závažných

matických, dynamických, pevnost-

ských učebníc, ďalších piatich knižných

patria: Čestné uznanie ČSAV Praha

havárií a úloh praxe v oblasti strojár-

Za doterajšiu prácu a osobnú an-

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

ných a tuhostných vlastností mecha-

publikácii, dvanástich vysokoškol-

1971, medaila Georgia Agricoly VŠB

stva (U. S. Steel Košice s.r.o.), energetiky

gažovanosť pri rozvoji fakulty

CSc. (1947) pochádza zo Spišských

nických prvkov robotov vyvíjaných

ských skrípt a viac ako 350 pôvodných

TU v Ostrave 2002, Zlatá medaila VUT

vrátane jadrovej (JAVYS, a.s., Eustream,

mu srdečne ďakujeme!

Hanušoviec. V rokoch 1965 – 1970

koncom minulého storočia. V rokoch

vedeckých prác uverejnených

v Brne 2002, Plaketa STU v Bratislave

a.s., Slovenské elektrárne, a.s., SPP a.s.),

študoval na SjF VŠT v Košiciach. V roku

1974-1975 pôsobil v Leteckom ústave

v domácich a zahraničných časopisoch.

1999, Zlatá medaila TUKE 1997,

hutníctva a baníctva. Všetky metodiky,

Pánovi dekanovi želáme do ďalších

1973 obhájil kandidátsku dizertačnú

v Prahe, kde sa podieľal na riešení

Ceny Slovenského literárneho fondu

ktoré boli vytvorené v rámci výskumu,

rokov pevné zdravie, šťastie, elán,

prácu s názvom „Príspevok k výpočtu

otázok spoľahlivosti lietadla Aero L-39

V súčasnosti je dekanom (1997

1986, zaradenie do monografie 2000

mali základný cieľ priamej realizácie

rodinnú pohodu, tvorivé pracovné

napätosti v tenkostenných konštruk-

Albatros. V 90-tych rokoch sa zapojil

– 2003, 2011 – doteraz) SjF TUKE.

Outstanding Intellectuals of the 20th

pri riešení významných inžinierskych

prostredie a veľa dobrých nápadov

ciách“, odbor: „Mechanika tuhých

do riešenia úloh zvýšenia bezpečnos-

V rámci svojho pôsobenia sa aktívne

century, International Biographical

diel praxe. Nové inžinierske diela

a energie do ďalších rokov!

a poddajných telies a prostredí“, SjF

ti vojenských vrtuľníkov Mil Mi-24.

podieľal na rozvoji a propagácii stro-

Centre Cambridge, England, 2001, Zlatá

járstva, čo sa odzrkadlilo získaním

medaila pre Slovensko od ABI v USA,

činnosť Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka

V roku 1978 sa habilitoval za docenta

viacerých ocenení za dosiahnuté

Učiteľ roka 2007 od IBC Cambridge,

Trebuňu, CSc. bola už od čias vysoko-

s habilitačnou prácou „Aplikácia mate-

výsledky. Z posledných rokov možno

viaceré ocenenia za najlepšiu

školského štúdia orientovaná do takých

matickej teórie pružnosti pri výpočte

spomenúť napr. hlavné ceny získané

učebnicu, desiatky domácich i zahra-

smerov, ktoré už na prelome šesťdesia-

ortotropných dosiek a konštrukcií“,

na Medzinárodnych strojárskych

ničných ocenení vedeckých ustano-

tych a sedemdesiatych rokov minulého

odbor: „Mechanika tuhých a poddajných

veľtrhoch v Nitre, vynikajúce výsledky

vizní, univerzít a praxe. Za najvýznam-

storočia možno označiť za inovačné.

telies a prostredí“, SjF VŠT v Košiciach.

v súťaži Shell Eco-marathon a pod.

nejšie ocenenie možno považovať

VŠT v Košiciach. Vedecko-výskumná

udelenie čestných doktorátov VUT

Išlo o problematiku optimalizácie pružno-plastických deformácií pri výrobe

Za profesora v odbore aplikovaná

V roku 2015 sa zaslúžil o vybudovanie

Brno v roku 2005, VŠB – TU Ostrava

špirálovo zváraných rúr, ktorých

mechanika sa inauguroval v roku

nového špičkového pracoviska Ústavu

v roku 2007 a Trečianskej univerzity

výroba bola zahájená vo vtedajších

1995 s inauguračnou prednáškou

automatizácie, mechatroniky a robotiky

AD v Trenčíne v roku 2010, ocenenie
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Seeds For The Future v Ázii
Neubehli ani dva týždne zimného

septembra do Číny. Tento dátum bol

schopností. Počas týždňa, ktorý sme

semestra a už sme mali namierené

veľmi špecifický, keďže v Číne práve

strávili v centrále spoločnosti Huawei,

do ďalekej Ázie. V Číne sme sa totiž

prebiehal osemdňový sviatok – Národné

sme mali možnosť získať vedomosti a aj

zúčastnili druhého ročníka IT Talent

dni, ktorý bol križovaný ďalším

praktické skúsenosti v práci s najnovšími

programu nazvaného Seeds For The

sviatkom, Sviatkom stredu jesene.

telekomunikačnými technológiami.

Future. Tento program je organizova-

Zároveň však vrcholili aj prípravy na 18.

Primárne sa jednalo o oblasti 4G a 5G

ný spoločnosťou Huawei, ktorá sa touto

zjazd Komunistickej strany Číny.

sietí, IoT a cloudu. Mohli sme nazrieť

cestou snaží podporovať talentova-

aj do samotného výskumu Huawei,

ných študentov v oblasti informačno-

Program trvajúci 16 dní prebiehal v troch

pričom sme navštívili 5G laboratóriá či

komunikačných technológií. Tento rok

významných metropolách. V Pekingu

exhibičné centrum Huawei. Počas záve-

tvorilo slovenskú výpravu 10 študentov,

sme mali možnosť privoňať k čínskemu

rečného ceremoniálu, ktorý sa odohrával

ktorí boli vybraní z piatich slovenských

jazyku, písmu a čínskej kultúre vďaka

za účasti vysokých predstaviteľov

univerzít. Medzi týmito univerzitami

štúdiu na špecializovanej jazykovej

firmy Huawei a ministerstiev školstva

samozrejme nechýbala ani Technická

univerzite – Beijing Language and

Malajzie a Bruneja, nám bol odovzdaný

univerzita v Košiciach. TUKE sme re-

Culture University. Z tejto univerzity

certifikát o absolvovaní programu.

prezentovali my, Simona Korkobcová

sme si taktiež odniesli certifikát o ab-

a Ladislav Pomšár, dvojica študentov

solvovaní kurzu čínštiny. O čínskej

Posledný deň sme strávili návštevou

programu Inteligentné systémy z Katedry

histórií sme zistili viac vďaka návšteve

Hong Kongu, kde sa ázijská kultúra

kybernetiky a umelej inteligencie

starobylých pamiatok. Medzi nimi

mieša s tou európskou a spolu

Fakulty elektrotechniky a informatiky.

nechýbali Veľký čínsky múr či Zakázané

tak vytvárajú jedinečný mix.

mesto. Absolvovali sme tu aj otvárací

Naše názory po návrate?
„Som veľmi rada, že som mohla

Po úspešnom absolvovaní výberových

ceremoniál programu, ktorý svojou

Získali sme nielen mnoho profesio-

byť súčasťou programu spoločnos-

konaní na univerzite a v českej centrále

prítomnosťou poctili aj veľvyslanec

nálnych kontaktov, ale aj nových pria-

ti Huawei. Zaujímavé a vtipné boli

Huawei sme vycestovali koncom

Slovenskej republiky, pán Bella, a veľvy-

teľstiev. Slovenská výprava totiž bola

hodiny čínštiny, ktorá nemá so slovan-

slanec Českej republiky, pán Kopecký.

sprevádzaná výpravou zo susednej

skými jazykmi nič spoločné. V medziná-

Českej republiky a programu

rodnom konferenčnom centre geológie

V Shenzhene sme sa zasa venovali

sa paralelne zúčastňovali taktiež

v Pekingu sme si vyskúšali aj kaligrafiu

rozvoju našich profesionálnych

študenti z Bruneja a Malajzie.

a maľbu tušom, čo nám pripomenulo hodiny výtvarnej výchovy z čias
základnej školy. V Shenzhene nám kompetentní ukázali prosperitu spoločnosti Huawei, jej trendy v oblasti ICT a tiež
ich vyhliadky do budúcnosti, ktoré
by zaručene mali vylepšiť pohodlie
našich životov. Domov si prinášam

do jej laboratórií a prácu s najmoder-

Vidieť takúto krajinu bol neskutočný ces-

v prvom rade množstvo skúseností

nejšími technológiami v oblasti tele-

tovateľský zážitok.“ – Ladislav Pomšár

a nových vedomostí, no taktiež aj veľa

komunikácií. Takisto nám zabezpeči-

zážitkov a spomienok, ktorých energia

la jazykový a kultúrny tréning. Verím, že

Veríme, že zručnosti nadobudnuté

sa bohužiaľ nedá zachytiť obyčajnými fo-

v ďalšom živote tieto skúsenosti rozšírim

počas pobytu uplatníme aj v praxi, či

tografiami.“ – Simona Korkobcová

a zužitkujem. Taktiež sa mi podarilo

už počas štúdia alebo ďalšej kariéry.

získať mnoho kontaktov a známostí,

20

Haló

„Tento program pre mňa predstavu-

či už v Ázii alebo aj v Európe. Zišla sa

je unikátnu skúsenosť. Podarilo sa mi

veľmi dobrá „česko-slovenská“ partia,

Autori:

oboznámiť sa s portfóliom, históriou

čo môj celkový dojem len zlepšilo. V ne-

Simona Korkobcová,

a hodnotami jedného z technologic-

poslednom rade, Čína je najľudnatej-

Ladislav Pomšár

kých gigantov, spoločnosti Huawei.

šia krajina na svete, ktorá má bohatú

Spoločnosť Huawei nám umožnila vstup

históriu, kultúru a rastie veľmi dynamicky.
Haló
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Účastníci z TUKE získali
na súťaži Falling Walls Lab
Slovakia 2. a 3. miesto

Pozvaná prezentácia

29. 9. 2017 sa v Moyzesovej sieni

sa snažím použiť tento systém ako

svoju plnú funkcionalitu pri rôznych

Univerzity Komenského konalo pilotné

turbínu samotnú, aplikovateľnú hlavne

spôsoboch zobrazenia, čo privíta každý

podujatie prestížnej súťaže mladých

v mikro urbánnych štruktúrach s inšta-

používateľ pracujúci s viacerými apli-

na EXPO 2017 v Astane

vedeckých talentov s názvom Falling

lovaným výkonom od 0,5 do 5 kW.

káciami súčasne. Záujemcovia si môžu

Už od prezentácie na svetovej výstave

tematické pavilóny a individuálne

projekt Mikro urbánnej viacúčelovej

vyhľadať na internete článok, v ktorom

v Miláne v roku 2015 som sa pri-

inštalácie jednotlivých krajín vrátane

turbíny pre reálne použitie v Kazašskom

je tento princíp detailne popísaný.

pravoval na možnosť vystaviť moje

Slovenskej republiky. Hlavná myšlienka

Energetickom priemysle, keďže do roku

Walls Lab. Do súťaže bolo prihlásených 56 projektov z 30 krajín, komisia

Asi najväčšou výzvou pri prezentácii

vybrala do užšieho kola 21 a 18 bolo

na FWLS bolo vtesnať sa do 2:30 minút

projekty na ďalšej svetovej výstave

EXPO - „Energia budúcnosti“ tiež

2020 by mal vzniknúť komerčne

prezentovaných. Účastníci mali za úlohu

a 2 slidov. Je to naozaj náročné na kon-

Nápad vznikol na prednáškach

a ukázať čomu sa vlastne na Slovensku

zapadá do lokálneho programu Astany,

dostupný produkt, ktorý je predmetom

na 2 slidoch do 3 minút odprezento-

centráciu, skĺbenie prezentovanej témy

a cvičeniach s prof. RNDr. Igorom

venujeme v oblasti urbanizmu

ktorá je ambiciózne mesto doslova

ďalšej svetovej výstavy v Dubaji.

vať svoje projekty. Projekty hodnotila

v čo najstručnejšej podobe a zároveň

Podlubným, DrSc., a inšpiráciu

a energetiky. Po viacerých neúspešných

rastúce z púšte a energia je jedna

Do konca EXPA tiež ostali v pavilóne

9 členná hodnotiaca porota zostavená

v priebehu zvyšných 30 sekúnd byť

a pomoc mi okrem neho poskytova-

pokusoch som začiatkom augusta 2016

z prvotných požiadaviek na jeho rast.

vystavené 3 bannery s prednášanou

z profesorov z rôznych oblastí vedy

pripravený na možné otázky od komisie.

li najmä RNDr. Jana Pócsová, PhD.,

po stretnutí a odprezentovaní mojej

a RNDr. Andrea Mojžišová, PhD., ako aj

vedecko-výskumnej práce pred

9. augusta po natočení šotu pre

mojej krátkej pracovnej cesty sa mi

niektorí ďalší pedagógovia z Ústavu

slovenskou generálnou komisárkou

Litovský pavilón, som predniesol svoje

tiež podarilo nadviazať kontakt s me-

a výskumu. Študent a odborný asistent
Technickej Univerzity v Košiciach

Bc. Matej Mikulszky

problematikou v ruskom jazyku. V rámci

riadenia a informatizácie výrobných

dostal možnosť nielen vystaviť

prednášky na témy: Mikro urbánna

dzinárodnou kanceláriou a Stavebnou

ich o krátky opis ich projektov

Na Falling Walls som predstavil takzvané

procesov, na ktorom panuje atmosféra

projekt cez bannery, ale zároveň som

viacúčelová Turbína (MUMT - Micro

fakultou Nazarbajevovej Univerzity,

a zážitky spojené so súťažou.

responzívne grafické používateľské

podpory tvorivosti študentov.

dostal pozvanie ako mladý slovenský

Urban Multipurpose Turbine) a Mikro

s ktorou verím, že sa nám do budúcna

vedec z TUKE pripraviť si odbornú

urbánny decentralizovaný energetic-

podarí pripraviť minimálne spoločný

prednášku k mojím projektom.

ký model (EEPGC - Efficiency Electric

projekt na akademickú výmenu.

získali 2. a 3. miesto. Poprosili sme

prostredie, v anglickej skratke „ReGUI“.
Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD.

Ide o princíp určený pre tvorbu sa-

Veľmi ma teší, že sa podujatie Falling

mostatných počítačových aplikácií.

Walls dostalo aj na Slovensko. Ide

V mojej práci som sa zaoberal riešením

Cieľom ReGUI je efektívne využitie

o unikátnu možnosť predstavenia svojho

5 - 12.8. 2017 som pricestoval do Astany

ných priestoroch za účasti mimoriad-

Som rád, že sa mi takto podarilo

problému stabilizácie rotora vodnej

prostredia okna aplikácie v prípadoch,

nápadu. Odprezentovať v angličtine

a bol som veľmi milo prekvapený, ako

neho a splnomocneného veľvyslan-

skĺbiť viacero záujmov a síce pre-

turbíny pomocou rotácie a využitia fy-

ak zmeníme veľkosť alebo pomer strán

existujúci problém a navrhované

sa podarilo kolegom z Chicagského

ca Slovenskej republiky v Kazašskej

zentáciu projektov, medzinárod-

zikálnych vlastností vody bez použitia

okna aplikácie. Dochádza totiž k pre-

riešenie počas necelých troch minút

Architektonického ateliéru Adrian

republike, zástupcov Ministerstva

né vzťahy, reprezentáciu mojej Alma

mechanických častí. Takéto usporia-

skupovaniu jednotlivých grafických

je náročná úloha, ktorá si vyžaduje

Smith + Gordon Gill Architecture

Energetiky Kazachstanu, generálneho

Mater a mojej rodnej krajiny.

komisára pre Poľský pavilón, riaditeľky

Power Grid Circles) v prezentač-

danie je možné po úpravách aplikovať

prvkov, z ktorých sa prostredie skladá

dôslednú prípravu. Je škoda, že sa každý

navrhnúť masterplan celého EXPA

už do existujúcich vodných turbín, čo

- napríklad, tlačidlá, vstupné a výstupné

účastník môže súťaže Falling Walls

s centrálnou Sférou (Nur Alem) tvoriacej

Slovenského pavilónu a delegácií z Litvy

má za následok zvýšenie ich účinnosti.

textové polia, grafické výstupy,

zúčastniť iba raz za život. Páčilo sa mi to

ozajstný pocit mesta budúcnosti,

a Lichtenštajnska. Počas prezentácie

Autor:

Zároveň aktuálne beží výskum, kde

atď. Aplikácia si takto zachováva

natoľko, že by som to možno opäť skúsil.

v ktorom sa prelína design budúcnosti,

vznikol nečakaný záujem o prednášaný

Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD.
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Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD.
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Erasmus program
Základy programu boli ukotvené

v rokoch 1981-1986.

Pomer vycestovaných
študentov a celkového počtu
študentov rýchlo dosiahol

čenských vrstiev možnosť študovať,

Erasmus v rámci

brala aj ako možnosť spoznať nových ľudí

nych zmlúv v 21 krajinách EÚ a 24

z môjho odboru a naučiť sa nové veci. Tento

partnerstiev v 10 krajinách mimo EÚ.

program mi umožnil žiť jeden semester

Počet realizovaných študentských mobilít za posledných 10 rokov

1999-2000

vďaka čomu som mohla fungovať a tvoriť
v prostredí plnom nových podnetov.

250

Zámerne som si vyberala zo škôl v Českej

Vstup TUKE
do programu

dostať sa do originálnych ateliérov,

už 18 rokov. Možnosti,

keďže som chcela zažiť výučbu na škole

150
o d ch

V aktuálnom akademickom roku
dosahuje program na TUKE

republike. Bolo pre mňa veľmi dôležité

200

čo najautentickejšie. Výhodou je, že som
ádza

100 študen
ti

nemala problém dorozumieť sa. Vďaka

júc i

tomu mi bolo dovolené zvoliť si predmety
aj v českom jazyku a študovať na danej

ktoré dnes program ponúka

50

škole s kolektívom, ktorý už je zabehnutý
na rozdiel od erasmáckych kolektívov,

prichádzajúci

krajiny, ktoré sa nachádzajú

Výhodou erasmáckych kolektívov však je,

17

Počet realizovaných zamestnaneckých mobilít za posledných 10 rokov
o d ch
ádza
júc i
zame
s tn a n
ci

Poskytol príležitosť stráviť
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0

/2
0
09

mickom roku 2012/2013

/2
0

ničnou skúsenosť v akade-

študentka FU TUKE

zamestnanci

08

zamieril za svojou zahra-

nezažila, kým by som niekam nevycestovala.
Bc. Barbora Girmanová,

20

42

veľa nových skúseností, ktoré by som určite

prichádzajúci

08

Trojmiliónty „Erasmák“

07

Haló

1,5 milióna študentom.

20

24

Erasmus+

56

20

časť štúdia v zahraničí okolo

možnosť vycestovať by som odporučila
každému, lebo človek takto zažije veľmi

70

09

Program
LLP Erasmus

2014-2020

a zlepšíte si komunikáciu v cudzom jazyku.
Všetko má svoje plusy aj mínusy, ale

hraničného pobytu dosiahol
miliónovú hranicu.

že tým získate kamarátov z celého sveta

20

16

15

/2
0

/2
0

15

16

0
14

2007-2013

ktoré sa každý semester obmieňajú.

študenti

mimo Európskej únie.

20

ľudí so skúsenosťami zo za-

výučba na iných školách a zároveň som to

Európskej komisie a MŠVVaŠ SR.

14
/2
0

V roku 2003 počet mladých

na TUKE financované zo zdrojov

241 platných podpísaných bilaterál-

20

Socrates II

Za 18 rokov sa nám podarilo dosiahnuť

v novom prostredí s novými kamarátmi,

sú rozšírené o partnerské

Erasmus v rámci

do Zlína), pretože ma zaujímalo, ako vyzerá

/2
0

2000-2006

skeho štúdia, kedy som vycestovala
Všetky vyššie uvedené aktivity sú

13

Nórsko a Turecko.

partnerstvá aj za hranice EÚ.

13

sa rozhodli Vám tento program priblížiť.

druhýkrát (prvý raz to bolo počas bakalár-

20

30. výročia programu, preto sme

Island, Lichtenštajnsko,

študenti, ale aj čerství absolventi.

/2
0

Rumunsko a Bulharsko;
Rok 2017 sa nesie v znamení osláv

v rámci programu Erasmus+ rozšírili

12

júce na vstup do EÚ:

Tento program som sa rozhodla využiť už

12

ležitosť viac ako 9 miliónom ľudí.

podniku, ktorú môžu využiť nielen

20

skej únie + krajiny čaka-

účelom praktickej stáže do firmy/

Európskej únie. V roku 2015 sme už

/2
0

krajiny vtedajšej Európ-

pedagógov, zamestnancov čím dal prí-

cestovať iba v rámci členských štátov

11

dosiahol číslo 25 - členské

zastrešuje mobility študentov,

v Brne na mobilite cez program Erasmus+.

11

Počet zapojených krajín

30 rokov sa program výrazne rozrástol,

ponúka Erasmus+ aj mobilitu za

20

skúsenosti v zahraničí. Za posledných

Spočiatku program ponúkal možnosť

/2
0

Socrates I

FU TUKE. Momentálne sa ale nachádzam

10

dzinárodných projektoch a získať nové

v ateliéri Nových médií a fotografie na

mobilitu. Okrem študijných pobytov

10

voľnícku službu, spolupracovať na me-

mestnanci výučbovú či tréningovú

20

školiť sa, vyučovať, vykonávať dobro-

Erasmus v akad. roku 1999/2000.

/2
0

1997-1999

úroveň ostaných krajín EÚ.

študentkou 1. ročníka magisterského štúdia

09

vekových kategórií a rôznych spolo-

do programu

Volám sa Barbora Girmanová a som

absolvovať študijný pobyt a za-

09

3 244 študentov z 11 krajín.

V rámci týchto zmlúv môžu študenti

sa poprvýkrát zapojila do programu

20

mester či dva do zahraničia len

Vstup SR

Technická univerzita v Košiciach

/2
0

ponuky vycestovať na se-

Pôvodný Erasmus naštartoval svoje
programu dostali mnohí ľudia všetkých

1996-1998

Erasmus+

08

Európskou komisiou

Erasmus+ na TUKE

08

30 rokov

V prvom roku využilo

toch, ktoré boli podporované

Môj

20

oslavuje

v pilotných výmenných poby-

pôsobenie v roku 1987. Otvorením

Tím ÚZV TUKE

Príbeh programu

/2
0

Samostatný

Autor:

07

Erasmus+

1987-1996

20

Program
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Autor:
Tím ÚZV - TUKE

Second Steering
Committee Meeting
in Belgrade

Mini-Erasmus na TUKE

The last EDU-LAB Steering Committee
Autor:

meeting was organised in Belgrade

Ing. Daniela Tomášová

of PA-8 (Competitiveness of Enterprises)

on 15 November 2017 to assess the

and Nina Čepon: coordinator of PA-10

progress of the project and to direct its

(Institutional Capacity & Cooperation).

upcoming activities. A member of the

TUKE was represented by Mrs. Katarína

Steering Committee for our University

Valentová and Mrs. Daniela Tomášová.

is prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

Na pôde Technickej univerzity

a pripraviť sa na pracovný pohovor a tiež

do výučby predmetov finančné roz-

First Stakeholder Seminar
and Workshop in Maribor

v Košiciach (TUKE) sa prvý krát na ce-

nahliadli do tajov predmetu Životológia,

hodovanie, marketing, hospodár-

On September 14-15 2017, University of

louniverzitnej úrovni realizoval

kde sa zamerali na poznávanie svojich

ska politika či ekonomická analýza

Maribor was hosting the first Stakeholder

projekt s názvom Mini-Erasmus.

silných a slabých stránok či vytváranie

podniku a v rámci súťaže vyhrali malé

Seminar and Workshop within the

The seminar and workshops have

The Committee‘s second meeting was

V rámci neho sme na našej univerzite

a udržiavanie sociálnych vzťahov.

symbolické darčeky na pamiatku.

Work Package 4 of the EDU-LAB project

brought a deep insight into the labour

devoted to analysing the results of the

aiming at the development of a new

market relevance of higher education

project after its first year. Scheduled

kútov Slovenska (Bardejov, Bratislava,

Najpočetnejšia skupina Mini-Erasmákov

Fakulta umení ponúkla atmosféru

governance model in labour market

by confronting different opinions,

activities related to the develop-

Humenné, Košice, Levoča, Poprad,

sa zúčastnila priameho vyučovania

ateliérov architektúry a urbanizmu,

relevance of higher education.

especially valuable because of the

ment of models and tools for conver-

Trnava, Žiar nad Hronom atď.).

na prednáškach a cvičeniach siedmich

dizajnu a voľného výtvarného umenia.

presence of the representatives of

gence between interests of the higher

katedier Fakulty elektrotechniky a in-

Mini-Erasmáci sa oboznámili s podmien-

The current stage of the project relies

business: Hercules, Romania, T-Systems

education institutions and the business

V priebehu štyroch dní si 47 Mini-

formatiky. Dostali možnosť poroz-

kami a špecifikami talentových prijíma-

on a triple-helix-cooperation model

Slovakia, s.r.o., Volkswagen Slovakia,

sector were positively evaluated by the

Erasmákov vyskúšalo, aké je to byť

právať sa s pedagógmi a študentami

cích skúšok a počas vyučovania im pe-

involving National Authorities, Higher

a.s., Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.,

project‘s lead partner. Selected instituti-

vysokoškolákom a dostalo príleži-

fakulty, oboznámili sa so systémom

dagógovia a študenti FU zodpoveda-

Educational Institutions and Business

Hungary, ITNT, Romania, Keep Calling,

ons had the opportunity to present their

tosť absolvovať prednášky a cvičenia

štúdia na fakulte ako aj náplňou

li na otázky, ktoré im môžu pomôcť pri

Support Organizations. The aim of

Romania, Deltaplast Kft., Hungary. Based

own experiences from the first phase.

na štyroch fakultách našej univerzity

študijných programov, čo im napomôže

výbere budúceho povolania. V galérii

the seminar and workshop was to

on the workshop results, University of

Prof. Schuster in his impetus speech

s riadnymi vysokoškolskými študentami

pri výbere ďalšieho smerovania

CAMPUS si pozreli výsledky konkrét-

determine the path from the current

Maribor will draft a workable policy

also pointed out the importance of

(Fakulta elektrotechniky a informa-

po skončení strednej školy.

nych prác na FU z oblasti sofistiko-

state that varies among countries to

on how to introduce a systemic colla-

project activities in the context of

vanej vizualizácie vedeckých dát.

the desired goal – linking of higher

boration between higher education

pan-European effects. At the end

education and business by policy

and business. The final goal is a new

of the meeting, issues of imple-

makers paving (or making) the roads.

governance model, which will give

mentation of new approaches

privítali stredoškolákov z rôznych

tiky, Stavebná fakulta, Ekonomická
fakulta, Fakulta umení). Projekt prebiehal

Stavebná fakulta ukázala okrem

od 19. – 23. novembra 2017 v spolupráci

účasti na prednáške a cvičeniach aj

Postrehy Mini-Erasmákov:

s organizáciou Future Generation Europe

prácu vo svojom architektonickom

„Mala som možnosť vidieť, ako prebieha

(FGE). Mini-Erasmus je projekt, ktorého

ateliéry a predstavila rôzne laborató-

snahou je dať stredoškolákovi odpoveď

Vice-Rector for International Relations.

policy recommendations for changing

to practice and education were

výučba na iných študijných programoch,

More than eighty representatives

study programmes and creating challen-

discussed mainly from the point of

riá. Spolu s vysokoškolskými študentami

nielen na tom „mojom“. Pomohlo

of partners and stakeholders from

ging employment for the best students.

their long-term sustainability.

na otázku: „Vedel by si si predstaviť takto

sa Mini-Erasmáci zúčastnili v rámci

mi to lepšie sa zorientovať v mož-

education, business and public adminis-

prežiť najbližšie roky svojho života?“

predmetu Obnoviteľné zdroje energie

nostiach, ktoré sú mi ponúkané. Tiež

tration from 10 Danube region countries

aj prednášky mimo fakulty, v budove

som rada, že som sa mohla zúčastniť

were present in equal shares, so one

Mini-Erasmáci mali možnosť zoznámiť

Ecopoint I (prvá udržateľná budova

prednášok - zistiť, že umelecká fakulta

could really experience the triple-heli-

sa medzi sebou už v nedeľu v priesto-

na Slovensku) s následnou návštevou

nie je len o kreslení či maľovaní.“

x-action at work.Organizers were hosting

roch vysokoškolského T-klubu, kde pre

stavby Ecopoint II. Zoznámili sa aj

nich organizácia FGE pripravila spoločný

s úspešným startupom Vizualizacky.sk.

program. Aktivity od pondelka do stredy

representatives of ministries: Ministry
„Bolo to nezabudnuteľné a radila by

of Human Capacities, Hungary, Ministry

som to zažiť každému stredoškolákovi.“

of Education, Science, Research and

pozostávali z doobedňajšej študijnej

Na Ekonomickej fakulte sa mali možnosť

a poobedňajšej voľnočasovej časti, ktorá

zapojiť do Regionálneho diskusného

„Mini-Erasmus je skvelá príleži-

Science and Sport, Slovenia, and

bola zložená zo zaujímavých prednášok

fóra. Ďalej zažili výučbu v anglickom

tosť pre žiakov stredných škôl spoznať

other policy makers. Representatives

a workshopov. Študentom boli predsta-

jazyku, ktorú viedla hosťujúca učiteľka

ako prebieha vyučovanie študijného

of chambers of commerce from

vené študentské organizácie pôsobiace

z Gruzínska. Predstavila študentom

programu, ktorý plánujú študovať. Ešte

Romania, Slovakia, Hungary, Bosnia

na TUKE a možnosti vycestovania

túto pre nás exotickú krajinu z ekono-

raz ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili

and Herzegovina and Serbia were also

formou stáží. Okrem toho získali cenné

mického aj sociologického hľadiska.

o to, aby sme mali takúto možnosť.“

present. Coordinators of EUSDR priority

rady ako správne napísať životopis

Následne sa Mini-Erasmáci zapojili

Sport, Slovakia, Ministry of Education,

areas contributed with their insight and
input to the success of the workshop as

26
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Inovatívne projekty
majú na TUKE zelenú

a zástupcovia TUKE – F. Jakab, A. Lavrin,

Startup centrum TUKE prostredníc-

inovačného potenciálu regiónu s celo-

M. Behún, M. Chovanec a M. Blizco.

tvom svojich aktivít podporuje rozvoj

slovenským dopadom. Od roku 2014

a realizáciu inovatívnych myšlienok

sa do súťaže inovatívnych nápadov

Súťaž je organizovaná na TUKE od roku

a jeho snahou je podporiť premenu ino-

zapojilo viac ako 80 inovatívnych

Autor:

2014, kedy bolo otvorené Startup

vatívnych myšlienok do komerčne vy-

projektov a pôsobilo v ňom celkovo

Tím UCITT

centrum TUKE. Hlavným zámerom

užiteľného produktu alebo služby.

35 perspektívnych startupov s veľkým

centra je vytvoriť motivačné prostredie,

inovačným potenciálom presadiť sa

pre mladých, Mineworld, Let´s Pay,

ktoré pomôže nielen študentom a za-

Za krátke obdobie svojej činnosti

na trhu. Viacerým z nich sa podarilo

Innovative Construction, Leaf. – Lab

mestnancom TUKE, ale aj ostatným

získalo centrum dobré meno organi-

získať podporu investorov a uviesť na trh

for evaluating & Analyzing features,

obyvateľom regiónu v rozvoji ich ino-

záciou aktivít na podporu startupov

viacero úspešných produktov v oblasti

Online Ambulancia a Adaptér PRO-OPT

vatívnych nápadov a potenciálu.

a stalo sa významným elementom

softérových aj hardvérových riešení.

one. Projekt Jellybo porota doporučila
vzhľadom na jeho rozvinutosť na postup
priamo do Inkubátora TUKE.
Najlepšie startupy získali v rámci
súťaže 6-mesačný pred-inkubačný
pobyt v Startup centre TUKE, súčasťou
ktorého je aj tzv. akceleračný program
na podporu rozvoja inovatívnych
myšlienok. Po absolvovaní tohto pred-inkubačného pobytu v Startup centre
TUKE majú tímy možnosť postúpiť do
Inkubátora TUKE, ktorý je súčasťou
ekosystému UVP TECHNICOM.

Konferencia Transfer
technológií na Slovensku
a v zahraničí 2017

Autor:
JUDr. Peter Čižmár

TUKE sa v dňoch 10. - 11. októbra

škôl, zákazkový výskum vysokých škôl

z TNtech s. r. o. Trenčín a Jakub Berčík

2017 zúčastnila 7. ročníka konferen-

s podnikateľskou sférou a konzultá-

a Danka Moravčíková zo Slovenskej

Dňa 7. novembra 2017 sa v priesto-

a ochrany duševného vlastníctva

O postupujúcich startupoch rozhodla

cie Transfer technológií na Slovensku

cie) a zakladanie spin-off spoločnos-

poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

roch novootvoreného Univerzitného

(UCITT). Hlavnými partnermi súťaže sú

odborná komisia pod vedením

a v zahraničí 2017 organizova-

tí na vysokých školách. Diskutujúcimi

V rámci konferencie prebiehala súťaž

vedeckého parku TECHNICOM (UVP

Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.

predsedu komisie, prorektora pre

nej Centrom vedecko-technických

a prednášajúcimi na uvedené témy

o Najpútavejší plagát konferencie.

inováce a transfer technológií TUKE,

informácií SR (CVTI SR) a určenej pre

boli Miroslav Kubiš z CVTI SR, Eva

Účastníkov najviac zaujal plagát

6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj

Do finále 6. kola súťaže postúpilo

prof. Ing. A. Čižmára, CSc. Členmi komisie

vedeckých a výskumných pracovníkov

Janouškovcová z Masarykovej univerzity

TuLiMark autorov Petra Tauša, Dušana

svoj startup!“. Súťaž vyhlasuje dvakrát

z 25 prihlásených 12 inovatívnych

boli zástupcovia investorov, súkromnej

verejných akademických inštitúcií a pra-

v Brne, Marián Peciar zo Slovenskej

Kudelasa z TUKE a Jaroslava Jaduša,

ročne rektor Technickej univerzity

projektov. Porota z nich do pred-inku-

a verejnej sféry – S. Hruška (Investeers,

covníkov centier transferu technoló-

technickej univerzity v Bratislave,

Waldemara Ruru z LED-SOLAR, s.r.o.

v Košiciach, prof. Ing. Stanislav

bačného pobytu v Startup centre TUKE

a.s.), M. Micová (Slovak Business Agency),

gií. Nosnými témami konferencie a jej

František Jakab z Technickej univerzity

Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitné

vybrala 9 – Runout, projekt Polymer ako

J. Vojtko (FPT Slovakia), M. Kubiš (CVTI),

odborného seminára bol priamy transfer

v Košiciach, Andrea Čorejová zo Žilinskej

centrum inovácií, transferu technológií

kaliace médium, Finančné vzdelávanie

M. Hladký (Creative Industry Košice)

technológií (spoločný výskum vysokých

univerzity v Žiline, Gabriel Gašpar

v dopoludňajších hodinách, v rámci

koordinátorom HiPEAC, Prof. Koen De

VVU, a.s. a Spinea a.s., a tiež aj vý-

ktorej rektor TUKE, prof. Stanislav

Bosschere. V rámci programu vystúpili

skumno-vývojových aktivít vybraných
výskumných tímov TUKE a UPJŠ.

TECHNICOM) v Košiciach konalo finále

HiPEAC workshop na TUKE

Kmeť, privítal a predstavil delegáciu

aj dvaja reprezentanti členských

Dňa 9.10.2017 sa uskutočnil v zasadačke

Poslaním HiPECu je koordinácia a za-

a vstavaných (embedded) počítačových

HiPECu a súčasne privítal a predstavil

univerzít HiPEACu – prof. Rainer Leupers

rektora TUKE workshop za účasti

bezpečovanie výskumných, vzdeláva-

systémov. Svojím pôsobením významne

rektora UPJŠ, prof. Pavla Sováka. Vlastný

z Univerzity z Aachenu a prof. Kostas

V rámci diskusií v priebehu stretnutia

zástupcov významnej európskej

cích, konferenčných a sieťových aktivít

prispieva k rozvoju Európskeho

program bol moderovaný prorekto-

Magoutis z Univerzity v Ioannine.

bol prezentovaný vzájomný zámer oboch

siete akademických a priemyselných

podporujúcich trvalý rozvoj účinnej

výskumného priestoru v predmetných

rom TUKE, prof. Antonom Čižmárom.

výskumných inštitúcií – HiPEC European

spolupráce akademických, výskumných

oblastiach v úzkej spolupráci s odpove-

V prvej časti bol zameraný na presta-

V druhej poobedňajšej časti sa usku-

vývojovú a vzdelávaciu spoluprácu

Network on High Performance and

inštitúcii a priemyslu s firmami a inšti-

dajúcimi inštitútmi Európskej komisie.

venie poslania a odborného zamerania

točnilo tak predstavenie inovačných

v rámci aktivít a akcií siete HiPEAC.

Embedded Architecture and Compilation

túciami zabezpečujúcimi vývoj a reláciu

oboch hostiteľských univerzít

klastrov z regiónu východného

(www.hipeac.net), TUKE, UPJŠ a part-

architektúr, prostriedkov a nástrojov

Program workshopu bol rozdelený

v podaní ich rektorov a tiež aj pred-

Slovenska – AT+R klastra a Košice IT

Autor:

nerských inštitúcii z priemyslu.

v oblastiach vysokovýkonných

do dvoch častí. Prvá časť prebehla

staveniu poslania a cieľov HiPEACu

Valley, ako aj partnerských firiem – ZTS

Tím UCITT

zúčastnených strán o aktívnu výskumno-

Haló
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Barbora Balogová (19r), Biatlon

Objem tréningov závisí od aktuálnej

IWWF world ranking (Medzinárodná

Barbora Balogová, prváčka na Fakulte

fázy prípravy, no v priemere je to 6-10x

Košičanka Lea Košková, študentka

vodnolyžiarska a wakeboardingová

elektrotechniky a informatiky pochádza

v týždni. Medzi najlepšie výsledky špor-

1. ročníka Fakulty umení sa venuje tzv.

federácia) jej patrí 16. miesto. Zladenie

z Prešova, z rodiny, v ktorej má biatlon

tovkyne Biatlon ŠK Prešov patria tituly

Wakeskatingu, pričom mimo sezóny ho

študijných a športových povinností jej

vyše 40 ročnú tradíciu. Z dvoch generácii

Majsterky Slovenska, posledný z leta

nahrádza skateboardingom a snowboar-

nerobí problém, keďže je u nej šport

sa biatlonu venoval takmer každý a traja

2017 a v budúcnosti by sa chcela dostať

dingom. Patrí do košického klubu Trixen,

koníčkom a venuje mu takmer všetok

sa dokonca dostali až do reprezen-

do juniorskej reprezentácie. Šport je

pod hlavičkou ktorého obsadila na me-

voľný čas. Keďže nemá vzťah k tradičným

tácie SR/ČSSR. Momentálne aktívne

podľa Barbory jednoznačne najlepší

dzinárodných pretekoch Golden Wake

loptovým hrám odporúča aj ostatným

pretekajú 7 členovia rodiny. Barbora

prostriedok na odbúravanie stresu,

Tour 2. miesto. V súčasnom hodnotení

riadiť sa heslom: Zober dosku, nie loptu.

žije s týmto športom už 10 rokov.

čo je popri škole veľmi užitočné.

Daniela Hovancová (23r), Futbal

pohári a vysnívaná účasť v ženskej

Matúš Makatura (20r), Hokejbal

v Košickej hokejbalovej lige a postup

Poslucháčka 6. ročníka Stavebnej fakulty

Lige majstrov v Gruzínsku. To všetko

Bývalý hokejista HC Košice, dnes

do celoslovenskej Hokejovej extraligy.

pochádza z Kľušovskej Zábavy, neďaleko

so svojim súčasným klubom Partizán

už prvák na Fakulte elektrotechni-

To všetko s klubom HbC Avion Košice.

Bardejova. Daniela sa k futbalu dostala

Bardejov. Tvrdí, že čas na tréning zväčša

ky a informatiky sa venuje hokejbalu

Myslí si, že hokejbal si popri hokeji

prostredníctvom svojich starších bratov

nie je problém nájsť, pri rysovaní

už od základnej školy a to na poste

a florbale zaslúži oveľa väčšiu pozornosť.

a bratrancov, ktorí sa mu tiež venovali

a počítaní sa priam žiada pohyb, horšie

brankára. Ako správny informatik

Tvrdí, že väčšina z nás je v dnešnej dobe

a prvý „ligový“ zápas odohrala v 11

je to so zápasmi, cestovanie na zápasy

si pri skĺbení športových a študijných

„odsúdená“ na dennodenné sedenie

rokoch. V súčasnosti hrá 1. ženskú ligu

zaberie niekedy aj celý víkend a je

povinností pomáha aj mobilnou

v práci, či v škole, akýkoľvek návyk

v Partizáne Bardejov, pričom počas

to časovo náročné. Život vysokoško-

aplikáciou, pričom trénuje 2x v týždni.

na pohybovú aktivitu je dobrý nielen

semestra trénuje štvorfázovo a počas

láka podľa nej poskytuje množstvo

Najväčšími dosiaľ dosiahnutými

pre zdravie fyzické, ale i psychické.

prázdnin je športovo vyťažená niekedy aj

času a priestoru venovať sa tomu, čo

dvakrát denne. Najväčšími úspechmi sú

mate radi. Aj keď sa musíte zrieknuť

bezpochyby dve víťazstvá v Slovenskom

niektorých vecí, splniť si sny stojí za to.

Lenka Žideková (21r), Športová streľba

kariére získať tieto ocenenia: Majster

Lenka Žideková sa rozhodla venovať

Slovenska 2015, Účasť na ME 2014 v

Lea Košková (19r), Wakeskating

Talentovaní

športovými úspechmi sú 2. miesto

športovci

Dáša Červenková (21r), Fitness

je titul vicemajsterky sveta 2017

Rodáčka z Považskej Bystrice, Dáša

v Taliansku a vicemajsterky Slovenska

Červenková študuje v 2. ročníku

2016. Zverenkyňa osobného trénera

športovej streľbe už v šiestej triede.

Moskve. Venuje sa trom disciplínam –

na Fakulte umení a k Fitness sa dostala

a zároveň kulturistu Petra Muráňa

Možno práve rodinná tradícia v poľov-

v zimnej sezóne je to vzduchová puška

pred dvoma rokmi vďaka svojej sestre.

sa zúčastňuje súťaží zastrešených SANK

níctve bola hlavným faktorom prečo

na 40 rán v stoji a v lete to je malokalib-

Myšlienka skúsiť niečo nové bol podnet

(Slovenská asociácia naturálnej kulturis-

práve tento šport. Dnes, rodáčka zo

rová puška na 60 rán v ľahu a štandard

dostať sa na súťažné pódiá. V mimo-

tiky) a INBA global (International Natural

Spišskej Teplice navštevuje 2. ročník

3x20 – 20 rán v kľaku, ľahu a stoji.

sezónnom období trénuje 6x v týždni

Bodybuilding Association). Šport podľa

Leteckej fakulty a popri športe je škola

Športovým snom je účasť na olym-

avšak v súťažnom sa venuje fitnessu

nej učí človeka ľahšie zvládať bežné

priorita číslo jedna. Členka Športového

pijských hrách. Hlavným benefitom

2-3x denne. Pri zladení športu a štúdia je

životné starosti, schopnosti nevzdávať

klubu polície trénuje 2-3x v týždni,

pohybovej aktivity je podľa nej možnosť

pre ňu najdôležitejšie nikdy nepoľaviť,

sa pri neúspechoch, či zvýšenom

pričom tréningové povinnosti prispô-

prísť na iné myšlienky a odreagovať

zároveň však hovorí, že je to časovo

pracovnom alebo študijnom nápore.

sobuje tým študijným. Absolventka

sa od stresových študijných situácií.

náročné. Najcennejšími úspechmi

na TUKE

športového gymnázia stihla vo svojej

Jozef Gajdoš (21r), Judo

je na každom jednom z nás.“ Jeho do-

Viac ako jedenásťročné skúsenosti

terajšími úspechmi sú: 2. miesto

Adam Szasz (20r), Cyklistika

muži elite) 2016, pódiové umiestne-

s Judom má Jozef Gajdoš, rodák

na MSR mužov 2014, váhová kategória

Košičan Adam Szasz, označovaný

nia v Slovenskom pohári 2016-2017

z Trenčianskej Teplej, poslucháč

-100kg, 5. miesto Medzinárodná

za veľký talent cyklistiky študuje

a 9. miesto v celkovom hodnotení

2. ročníka Leteckej fakulty. Podnetom

veľká cena Brna2014, kategória muži

v prvom ročníku na Fakulte elektrotech-

Slovenského pohára muži elite 2016. Je

k športu bola u neho v rannom veku

-100kg, 3. miesto - Medzinárodný

niky a informatiky. Spočiatku vyskúšal

členom PROefekt tímu, za ktorý súťaží

nadváha, s ktorou sa rozhodol niečo

turnaj v Galante 2014, kategória U23

viacero športov, no pri cyklistike je už

na podujatiach zastrešených Slovenským

urobiť a bežné športy ho nelákali. Súťaži

-100kg, 2. miesto - Majstrovstvá SR

7 rokov. Trénuje 6x v týždni pri objeme

zväzom cyklistiky a Medzinárodnou cyk-

za klub Judo club Dubnica a okrem Juda

juniorov 2015, kategória -100kg,

12-20 hodín v týždni a keďže trénuje

listickou úniou. Šport je podľa neho

sa tiež venuje tréningu sebaobrany,

3. miesto - Majstrovstvá SR juniorov

individuálne vie si školské a športové

najlepším prostriedkom ako si psychicky

dokonca aj ako tréner v klube RBSD.

2016, kategória -100kg. „Šport určite

povinnosti ideálne zladiť. Medzi jeho

oddýchnuť. Radí, že sa netreba nechať

Trénuje každý deň a nerobí mu problém

rozvíja telo aj ducha a každý by

významné úspech zatiaľ patrí 3.miesto

odradiť neúspechom a ak nejaký príde,

zladiť šport a školu. Riadi sa totiž

si mal v priebehu týždňa nájsť čas

MSR v cestnej cyklistike U-23 (11. miesto

treba sa z neho poučiť a viac sa ním

heslom: „Deň má 24 hodín, spánok

na pohyb, podporiť svoje zdravie,

Autor:

muži elite) 2017 a 5.miesto MSR

nezaoberať. Jeho životným snom je

zaberie asi 6, čo s ostatnými 18-timi,

činnosť srdca a „zresetovať“ si hlavu.“

Mgr. Ľuboš Vojtaško

v cestnej cyklistike U-23 (14.miesto

stať sa profesionálnym športovcom.

FBERG už poznajú aj
na druhom konci sveta

FBERG zbiera

Ing. Zuzana Šimková, PhD.

FBERG v zastúpení pánom dekanom,

Brownfieldov a využívania nerastných

spoločností z iných odvetví, štátnych

prof. Ing. Michalom Cehlárom, PhD.,

surovín. Medzinárodne súčinný

orgánov, ako aj ruských a zahranič-

a prodekanom pre vedecko-výskumnú

kolektív v zložení:

ných univerzít pôsobiacich v danej

činnosť, prof. Ing. Jurajom Janočkom,

prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.,

oblasti. Vážnosť sympózia podčiarkla

CSc., Dr. scient., sa podarilo zviditeľniť

prof. Ing. Juraj Janočko, CSc.,

aj účasť viac ako 200 hostí, ktorí

na medzinárodnej úrovni. Pred mesiacom

prof. Maxim Tyulenev PhD.,

sa zúčastnili plenárnych zasadnutí,

sa aktívne zúčastnili medzinárodné-

prof. Seregy Zhironkin, Dr.Sc.,

panelových diskusií či aktívnych debát.

ho baníckeho sympózia až na ďalekom

Ing. Zuzana Šimková, PhD.

a studenom Sibíri, v Kemerove.

a Ing. Tomáš Pavlík, PhD.

Sympózium sa stalo medzinárodnou

pripravili danú štúdiu z uhoľnej

platformou pre diskusiu o nalieha-

oblasti Kuzbass.

vých problémoch ťažobného priemyslu.

V dňoch 20. - 22. novembra 2017
sa na Štátnej technickej univerzite

významné ocenenia

Autor:

Tieto problémy odrážajú úsilie podni-

Autor:

T.F. Gorbacheva v Kuzbasse,

Účasť na sympóziu bola o to zaujímavej-

kateľov, úradov a vedeckej komunity

Ing. Silvia Michalková

v meste Kemerovo, konalo už

šia, že sa konalo priamo v banícky atrak-

v rozvoji a obchodovaní s inovatívny-

druhé Medzinárodné inovatívne

tívnom prostredí Kemerovo, priamo

mi technológiami pre prieskum a in-

banícke sympózium, ktoré

„v uhoľnom srdci Ruska“, ktoré je najhus-

tegrovaný rozvoj pevných nerastných

sa týkalo štyroch hlavných tém:

tejšie obývanou oblasťou Sibíra a jednou

ložísk, vytváranie produktov s vysokou

• Environmentálne šetrné

z najväčších priemyselných aglomerácií

pridanou hodnotou zodpovedajúcou

krajiny s počtom obyvateľov 2,7 milióna.

novým normám a trendom v oblasti ener-

Nachádza sa tu najväčší národný uhoľný

getickej účinnosti, životného prostredia

klaster (Kuzbass), ktorý poskytuje 56%

a bezpečnostných štandardov.

Mimoriadne úspešný je pre FBERG

Medzi ocenenými nechýbala ani

historického odkazu a tradícií prvej

začiatok akademického roku

FBERG, za ktorú dekan FBERG, Michal

Banskej akadémie, založenej v Banskej

2017/2018. Počas troch jesenných

Cehlár, prevzal dve ceny „Cenu

Štiavnici, za výchovu a vzdelávanie

mesiacov získala FBERG hneď

Dionýza Štúra v kategórii Kolektív“

mladej generácie v baníckej profesii

štyri významné ocenenia, potvr-

a „Bronzovú medailu“ za vedeckú

a dlhoročnú vzájomnú odbornú

• Inovácie v banských mechanizmoch,

uhlia ťaženého v Rusku. Len pre za-

dzujúce jej kvalitu a tradíciu.

činnosť. Odovzdali ich generálny

spoluprácu. Symbolicky bol súčasťou

• Trvalo udržateľný rozvoj

ujímavosť, v minulom roku dosiahla

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník

riaditeľ ŠGÚDŠ, Ing. Ladislav Žec, CSc.,

ocenenia i dar „Krištáľová čaša“.

produkcia uhlia 227 miliónov ton.

podujatia, ktoré prináša medzi-

banské technológie,
• Environmentálne problémy
v baníckych regiónoch,

baníckych regiónov.

Začiatkom septembra (7.9. a 9.9.2017)

generálna riaditeľka sekcie geológie

sa FBERG tak, ako po iné roky zúčastnila

a prírodných zdrojov Ministerstva

Pokrok vo vede a výskume

FBERG nielenže spolu zahájila plenárne

Charakteristickým znakom druhého

vedy, výskumu, ako aj inovácií,

Salamandrových slávností v Banskej

životného prostredia SR, RNDr. Vlasta

Dekan FBERG, Michal Cehlár, ocenenie

zasadnutie, ale aj predložila a odpre-

sympózia bola bohatá účasť zástupcov

na najvyššej úrovni v oblasti

Štiavnici. Na týchto tradičných

Jánová, PhD., a riaditeľka pre geológiu

vníma ako prejav vysokého uznania

zentovala vyžiadanú prednášku na tému

baníctva, energetiky, inžinierstva,

svetových energetických surovín.

oslavách bola FBERG na slávnostnom

ŠGÚDŠ, RNDr. Alena Klukanová, CSc.

za odvedenú prácu v uplynulých

zasadnutí mestského zastupiteľstva

národnú spoluprácu tak v oblasti

rokoch fakulty. Ich získanie zároveň

udelená „Cena za záchranu kultúrneho

O osem dní po slávnostnej ceremónii

pripisuje pokroku fakulty v oblasti

dedičstva a rozvoj mesta“. Cenu si z rúk

v Bratislave (15.11.2017) si FBERG

vedy a výskumu, kde je fakulta

primátorky mesta Banská Štiavnica,

prebrala v poradí štvrté nemenej

lídrom, ktorá udáva praxi smer

Mgr. Nadeždy Babiakovej, prevzal dekan

významné ocenenie, ktoré jej bude

rozvoja vo využívaní surovín.

FBERG, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.,

pripomínať jej tohtoročné významné

počas ceremónie v kostole sv. Kataríny.

65-ročné pôsobenie na TUKE.

Získané ocenenia sú pre FBERG

Z rúk prezidenta Slovenskej spo-

veľmi vzácne, vysoko si ich váži

Hneď dve ceny

ločnosti pre trhacie a vŕtacie práce,

a zároveň poukazujú na správne

Dňa 07.11.2017 sa v priestoroch

Ing. Mariána Beňovského, PhD, cenu

smerovanie fakulty.

Štátneho geologického ústavu

prevzal dekan FBERG, Michal Cehlár.

Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v Bratislave

ĎAKUJEME.

konalo slávnostné udeľovanie Cien

Spoločnosť týmto ocenením vyjadrila

Dionýza Štúra a medailí ŠGÚDŠ.

fakulte poďakovanie za zachovávanie
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9. medzinárodné vedecké sympózium

Innovations
on raw materials

Elektroenergetika 2017

Letná škola, 4.-9. september 2017, Banská Štiavnica

Aj tohto roku sa s dvojročným cyklom

sekcia určená prácam mladých pracov-

generálnemu sponzorovi VSE, a.s.

konalo v dňoch 12. až. 14. septembra

níkov a doktorandov. Mnohé príspevky

a sponzorom Slovenská elektrizač-

Banská Štiavnica - mesto zlata, striebra

profesorov (The Society of Mining

Poľsko) – Composite fibres

v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách

prekvapili predsedov príslušných sekcií

ná a prenosová sústava, a.s., Slovenské

a vzdelanosti. Mesto plné vzácností

Professors - SOMP), prof. Carsten

and their applications.

9. medzinárodné vedecké sympózium

svojou nápaditosťou riešení a pohľadom

elektrárne, a.s., Západoslovenská

pretkané banskou históriou, vzácnymi

Drebenstedta a prof. Pavla Rybára.

ELEKTROENERGETIKA 2017. Obsahom

na aktuálne problémy elektroenergetiky.

energetika, a.s. a Schrack Technik, s.r.o.

Súčasťou Letnej školy 2017 však bol aj

trojdňového programu boli témy

V roku 1762 sa osvietená panovníčka,

Pre priblíženie diania na Letnej škole

bohatý sprievodný program pre všetkých

týkajúce sa poznatkov z oblasti elek-

V príslušných vedeckých a odborných

Vedeckých garantom sympózia bol

Mária Terézia, rozhodla založiť prvú

uvedieme zoznam prednášaných tém,

zúčastnených, spojený s návštevou je-

troenergetiky a príbuzných odvetví

sekciách odzneli viaceré názory

Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

banícku akadémiu na svete práve

ktoré boli rozdelené do piatich dní:

dinečných starých štôlní – štôlňa

obohatené o prezentácie z praktických

a riešenia na aktuálne problémy elektro-

Oficiálnymi hosťami boli Ing. František

v tomto meste. Vedecká spoločnosť

• Prof. Carsten Drebenstedt (TU

Glanzenberg, historických banských re-

skúseností energetických spoločnos-

energetiky na Slovensku a v krajinách,

Pecho, ktorý zastupoval spoločnosť

Bergakademie Freiberg, Nemecko) –

zervoárov vody – „Tajchov“, historic-

tí počnúc od výroby elektrickej energie,

ktoré boli zastúpené na sympóziu.

Slovenská elektrizačná a prenosová

Holistic responsible mining approach,

kých budov Baníckej akadémie v Banskej

riadenia, merania, až po racionálnu

Na sympóziu EE 2017 sa prezentova-

sústava, a.s., Ing. Ondrej Marcinčák,

Štiavnici, mineralogickej zbierky

spotrebu elektrickej energie.

lo spolu 197 účastníkov z 11 krajín

riaditeľ Elektrárne Vojany, ktorý

kovmi a pokrokovými myšlienkami.

a profesori baníckej akadémie v Banskej
Štiavnici boli nielen významnými
odborníkmi vo svojich oblastiach,

• prof. Rybár (TUKE FBERG, Košice)

ale mnohí z nich boli aj vynálezca-

– Use of hydrogen technologies

Slovenského baníckeho múzea v Banskej

(Austrália, Bulharsko, Česká republika,

zastupoval spoločnosť Slovenské

mi a konštruktérmi nových technic-

in mining – Hydrogen battery,

Štiavnici. V piatok, 8. septembra 2017,

Sympózium bolo v úvodný deň venované

Nemecko, Maďarsko, Kazachstan,

elektrárne, a.s. a prof. Ing. Roman

sa účastníci Letnej školy pripojili ku his-

vyžiadaným siedmim prednáškam

Lotyšsko, Poľsko, Rusko, Slovinsko

Cimbala, PhD., ktorý zastupoval dekana

Miskolc, Faculty of Earth Science

torickému Salamandrovému sprievodu,

významných predstaviteľov elektroe-

a Slovensko), ktorí prispeli svojimi

FEI na Technickej univerzite v Košiciach.

and Engineering, Maďarsko) –

ktorý každoročne navštevujú nielen

nergetiky: Jaroslav Noskovič (CVTISR,

146 príspevkami do vedeckého zborníka.

V Banskej Štiavnici sa začiatkom

UNEXMIN – an autonomous under-

domáci obyvatelia, ale aj zahraniční

SR), Jiří Ptáček, Milan Straka, (EGÚ Brno,

septembra 2017 konal prvý ročník

water explorer for flooded mines,

turisti, členovia domácich a zahraničných

a.s., ČR, SEPS, a.s., SR), Janusz Grabara,

Sympózium bolo organizované Katedrou

spolkov, baníckych a hutníckych fakúlt

Sebastian Kot (MF, Czestochowa UT,

elektroenergetiky FEI TUKE, za spoluú-

kých zariadení a riešení, ktoré zavádzali
hlavne v štiavnických baniach a okolí.

Letnej školy „Innovation on raw

• Assoc. prof. Norbert Zajzon (University

• Assoc. prof. Milan Mikoláš (VŠB TU

Sympózium bolo sprevádzané
príjemnou spoločenskou atmosférou.

materials“. Zúčastnilo sa je 15 dokto-

Ostrava, Česká republika) – Innovative

a organizácií pôsobiacich v baníctve,

Poľsko), Michael Negnevitsky (University

časti spoluorganizátorov a sponzorov,

Autor:

randov a post doktorandov zo štyroch

technologies in surface mining,

hutníctve, geológii a energetike.

of Tasmania, Australia), František Pecho

ktorým patrí poďakovanie, menovite

Ing. Dušan Medveď, PhD.

krajín. Organizátormi boli GeoTour o.z. a

• Dr. Andre Simon (TU Bergakademie

Mesto Banská Štiavnica, garantmi TUKE,

Freiberg, Nemecko) – How active

Letná škola bola v roku 2017 prvým

Automation & Control Processes of Far

FBERG a TU Bergakademie Freiberg

reduce and avoid AMD in mining,

ročníkom, ktorá prekročila očakávanie

Eastern Branch of RAS, Vladivostok,

(SEPS, a.s.), Nikolay Kinsht (Institute of

jej organizátorov a videli sme, že aj

Rusko), Aleksei Tadzhibaev (PEIPK,

boli Univerzita v Miškolci (Maďarsko)

Freiberg, Nemecko) – Innovations

domácich a zahraničných účastníkov.

Saint-Petersburg, Rusko). V nasledu-

a VŠB TU Ostrava (Česká republika).

in hard rock cutting,

Jej druhý ročník plánujeme organizo-

júce dni boli prezentácie prednášok

(Nemecko) a spolugarantmi Letnej školy

• Dr. Taras Sheppel (TU Bergakademie

vať v roku 2018 s väčším počtom fakúlt

rozdelené do štyroch hlavných podka-

Témou Letnej školy boli inovácie

Freiberg, Nemecko) – Element extrac-

a účastníkov. Už pri organizovaní prvého

tegórií (1 - Výroba a rozvod elektrickej

v manažmente nerastných surovín

tion by ion exchanges, case study,

ročníka Letnej školy sme cítili obrovskú

energie, 2 - Technika vysokého napätia,

podporu mesta Banská Štiavnica.

3 - Elektrické ochrany a analýza poru-

• Mrs. Günther (TU Bergakademie

a inovačné technológie pri získavaní
a spracovaní nerastných surovín.
Význam Letnej školy zvýraznila
prítomnosť dvoch bývalých prezidentov celosvetovej Spoločnosti banských
34
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• Mrs. Loose (TU Bergakademie

chových stavov, 4 - Riadenie prevádzky

Freiberg, Nemecko) – Flooding
of mine lakes, case study,
• Akshay Agarwal (Composite
Application Engineer, Wroclaw,

Autori:

elektrizačnej sústavy a liberalizácia trhu

Ing. Mária Drevková,,

s elektrinou) v príslušných sekciách,

Ing. Dana Tometzová, PhD.

pričom samostatnú podkategóriu tvorila
Haló
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Pomohli sme prekonať
traťový rekord

Autori:

Mgr. Maroš Halama, PhD.

Študenti FMMR ocenení
v súťaži Literárneho fondu
Autor:

doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.

Po 23. ročníku Študentskej vedeckej

sa zapojili študenti so svojimi prácami

s prácou „Analýza a hodnotenie údajov

Fakulta materiálov, metalurgie

Nebol to však iba hroznový cukor, čo

Nakoniec však prišiel aj medzi nás

odbornej konferencie – Metalurgia

zo sekcie Hutníctvo: Ing. Vladimír

o fluktuácii pracovníkov v IT organizácii“.

a recyklácie Technickej univerzity

sme v stane pred Auparkom ponúkali.

do stanu, aby podporil našu akciu.

2017 boli zaslané víťazné práce

Kasarda s prácou „Vplyv dizajnu

v Košiciach sa svojimi aktivitami aktívne

Spolu s priateľmi z KTV TUKE sme pri

študentov Fakulty materiálov,

medzipanvy na hodnotiace kritériá

V kategórii: „Tvorivá súťaž o najlepšiu

zapojila do 93. ročníka Medzinárodného

stánku postavili aj bežecký pás, kde sme

FMMR TUKE sa na Medzinárodnom

metalurgie a recyklácie do súťaže, ktorú

procesu“, zo sekcie Environmentalistika:

prácu Študentskej vedeckej konfe-

maratónu mieru v Košiciach, ktorý

za štandardný výkon rozdávali hroznový

maratóne mieru prezentovala po prvý

každoročne vypisuje Literárny fond,

Ing. Juliána Dronzeková s prácou

rencie“, boli udelené prémie všetkým

sa konal 01. októbra. Veru, kto by sa to

cukor s motívom FMMR a za nadštan-

raz v spolupráci so spoločnosťou U. S.

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru

„Využitie mikrovlnovej energie pri

trom študentom, dnes už absolven-

bol odvážil vopred povedať, že budeme

dardný výkon zas čakala na účastníkov

Steel Košice, s.r.o. A bez preháňania

a počítačové programy s cieľom

rozklade vybraného elektroodpa-

tom fakulty. Touto cestou výhercom

pri tom a že pomôžeme prekonať traťový

bežecká fľaša vo farbách fakulty

môžeme konštatovať, že veľmi úspešne.

stimulovať študentskú vedeckú činnosť

du“ a zo sekcie Integrované systémy

úprimne blahoželáme a prajeme veľa

rekord Medzinárodného maratónu mieru.

a iontový nápoj. Ten nadštandard-

Ľudia, ktorí sa na propagačnej akcii

doma i v zahraničí. Do tejto súťaže

riadenia: Ing. Zuzana Herpáková

úspechov v ďalšej odbornej činnosti.

Pravda je však taká, že víťazka ženského

ný výkon bol pritom nastavený podľa

zúčastnili, totiž odviedli skvelú prácu.

maratónu a čerstvá držiteľka traťového

času behu na 1 km člena diamantové-

Nielen v stane pred Auparkom deň

rekordu, Sheila Jerotichová, bola deň

ho klubu MMM, účastníka 41 ročníkov

pred konaním MMM, ktorý je najstarším

pred súťažou u nás v stane a vypýtala

košického maratónu a koniec-koncov

maratónom v Európe a jedným z troch

si hneď dva balíčky nášho „fakultného“

i hrdého člena ALUMNI klubu bývalej

najstarších na svete, ale aj v občer-

hroznového cukru, ktorý je obľúbeným

Hutníckej fakulty, Petra Poláka.

stvovacej stanici na piatom kilometri

zdrojom energie maratóncov všade

na Aničke. No vidieť nás bolo aj na štarte

Zdravé pracoviská pre všetky
vekové kategórie

Autor:
doc. Ing. Vojtech Mikloš, PhD.

na svete. Hovoríme o fakultnom cukre,

A aby toho nebolo málo, spolu

U. S. Steel Family run, behu na 4,2

pretože bol zabalený do obalu s motívom

so zástupcami KTV TUKE, vrátane jej

kilometra, kde sme sa zapojili v hojnom

FMMR navrhnutým a vyrobeným

šéfa, Vladimíra Harčarika, sme pomáhali

počte a naši vytrvalci hájili farby fakulty

Národné kontaktné miesto Európskej

Okrem tohto základného cieľa prináša

v škole v Nemecku. Uvedomujú si,

špeciálne pre túto príležitosť.

medzi návštevníkmi maratónu vyladiť

aj na trati polmaratónu. Traja zo štyroch

agentúry pre bezpečnosť a ochranu

zamestnávateľom a zamestnancom tiež

že ich štúdium ich nechalo nepri-

atmosféru pred pretekom meraním

si dokonca zlepšili svoj osobný rekord!

zdravia pri práci (Focal Point EU-OSHA)

praktické nástroje a usmernenia týkajúce

pravených na jedno z najdôležitej-

zorganizovalo dňa 16.10.2017 pre

sa tejto oblasti. Ing. Ivan Majer, PhD.,

ších pracovných miest. Ide o príbeh

V stane na MMM EXPO pred Auparkom

BMI indexu, vnútorného tuku, percenta

sa však zastavila nielen Sheila, ale aj

svalovej hmoty a ostatných fyziolo-

Jeden maratón teda máme úspešne

študentov a pedagógov z FMMR a SjF

zástupca Európskej agentúry pre BOZP,

troch mladých ľudí, ktorých idealizmus

jej súperky a neskorší víťaz mužskej

gických parametrov. Záujem bol veľký.

za sebou. Čaká nás však ďalší. Je

TUKE pri príležitosti európskeho týždňa

v prednáške zdôraznil, že vek je len

sa stretáva s drsnou realitou v praxi.

kategórie spolu s ďalšími africkými

Dokonca sa u nás zastavil aj olympijský

to dlhý beh k úspešnému etablo-

bezpečnosti a ochrany zdravia pri

jedným z aspektov rôznorodej pracovnej

bežcami. Ako sa totiž favoriti maratónu

víťaz, Matej Tóth. Z nákupného centra

vaniu fakulty so širokým záberom

práci za účelom podpory povedomia

sily a pri hodnotení rizika na pracovis-

Po diskusii uzavrel podujatie

v sobotu krátko po tlačovej konfe-

síce prišiel inkognito, ale okamžite ako

na materiály, metalurgiu a recykláciu.

o bezpečnej a zdraviu neškodnej práce

kách na základe veku treba zohľadniť

doc. Ing. Marek Šolc, PhD., vedúci OISR

rencii túlali medzi stánkami EXPO,

ho ľudia odhalili, ocitol sa v obkľúčení

Tento beh však bude skôr štafetou,

v spolupráci s Ústavom materiálov a in-

charakteristiky rôznych vekových skupín

FMMR TUKE, ktorý zdôraznil, že práca

prilákali sme ich práve na sladké.

fanúšikov. Matej potom celú hodinu

kde bude záležať na každom z nás,

žinierstva kvality (Oddelenie integ-

súvisiace s vekom, vrátane potenci-

pozitívne vplýva na zdravie, ak sú zabez-

A oni neodolali lákavej ponuke –

trpezlivo rozdával autogramy

na ochote pridať sa a pomôcť priniesť

rovaných systémov riadenia) FMMR

álnych zmien funkčných schopností

pečené vhodné pracovné podmienky

hroznový cukor za spoločnú fotku.

a fotil sa so svojimi priaznivcami.

štafetový kolík až do cieľa.

TUKE III. ročník workshopu v rámci

a zdravotného stavu. Keďže indivi-

a psychická pohoda, dlhodobá pracovná

kampane Zdravé pracoviská pre

duálne rozdiely sa vekom zväčšujú,

neschopnosť môže viesť k problémom

všetky vekové kategórie - podpora

nemožno zovšeobecniť hodnotenie

s duševným zdravím. Zdravotné

udržateľného pracovného života.

rizika len s ohľadom na skutočný vek.

problémy sú najčastejšou príčinou

Do úvahy treba vziať aj pracovné

predčasného odchodu pracovnej sily

Prítomných privítal príhovorom

nároky so zreteľom na schopnosti

z pracovného života, preto je potrebná

doc. Ing. Vojtech Mikloš, PhD., člen Focal

a zdravotný stav jednotlivca.

lepšia informovanosť o danom probléme.

v Košiciach. Ing. Laurencia Jančurová

Akcia bola spojená s premieta-

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať

z Národného inšpektorátu práce

ním filmu „To Be a Teacher”, víťaza

zástupcom Európskej agentúry

oboznámila študentov a pedagógov

posledného ročníka súťaže v rámci me-

BOZP, Národného inšpektorátu práce

s kampaňou a problematikou BOZP

dzinárodného festivalu dokumentár-

a Omnimedia za finančnú podporu

vo vzťahu k mladým ľuďom. Kampaň

nych filmov s tematikou bezpečnos-

pri realizácii III. workshopu na pôde

je zameraná na udržateľný pracovný

ti a ochrany zdravia, ktorá sa tradične

TUKE. Taktiež ďakujeme všetkým

život, pričom sa sústreďuje na zdôraz-

koná v Lipsku. Film rozpráva emocio-

študentom a zúčastneným zamestnan-

nenie významu dobrého riadenia BOZP

nálny príbeh troch mladých učiteľov

com za podnetné otázky a diskusiu.

v ktoromkoľvek veku zamestnancov.

a ich prvé pracovné skúsenosti

Pointu pri Národnom inšpektoráte práce

36

Haló

Aktuálne otázky

Autori:
doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD.,
doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.

bezpečnosti práce 2017
V termíne od 6. do 8. novembra

inštitúcií, ministerstiev, štátnych

Konferencia bola dôležitým zdrojom

2017 sa konala na Štrbskom Plese

dozorných orgánov, vysokých škôl,

získavania odborných vedomostí

vo Vysokých Tatrách XXX. medzinárod-

výskumných inštitúcií, bezpečnost-

a výmeny skúseností bezpečnostných

ná konferencia „Aktuálne otázky bez-

ní technici, ako aj zástupcovia za-

technikov a odborníkov BOZP a BTS,

pečnosti práce“. Organizátorom tejto

mestnávateľov či zamestnancov.

ponúkla priestor na odborné prednášky

konferencie bola Strojnícka fakulta

v
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Autor:
Fabian, PhD.
doc. Ing. Michal

Dňa 9.11.2017 sa v posluchár-

V rámci úvodných príhovorov

tívnych nástrojov riadenia rizík

Katedra bezpečnosti a kvality produkcie

dekan Strojníckej fakulty TUKE,

v rôznych oblastiach priemyslu

v spolupráci s Národným inšpektorá-

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František

s cieľom zvyšovať kultúru bezpečnos-

tom práce, Asociáciou pre BOZP a OPP

Trebuňa, CSc., odovzdal štátnemu ta-

ti a jej súčasti kultúry prevencie v pod-

a Zväz automobilového priemyslu SR.

jomníkovi, Mgr. Branislavovi Ondrušovi,

mienkach Slovenskej republiky.

pamätnú medailu k 65. výročiu
SjF a medailu Dr.h.c. prof. Ing. Jána

stížnejšie podujatie v oblasti bezpeč-

Budu, DrSc. za rozvoj strojárstva

otázky bezpečnosti práce“ sa uskutoční

nosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

a podporu pri budovaní Strojníckej

na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách

a bezpečnosti technických systémov

fakulty vedúcemu Katedry bezpečnos-

v termíne 12.- 14. novembra 2018.

(BTS) na Slovensku. Je národným

ti a kvality produkcie SjF TUKE, Dr.h.c.

podujatím v rámci kampane Európskej

mult. prof. Ing. Jurajovi Sinayovi, DrSc.

v oblasti navrhovania v automobilo-

agentúry pre bezpečnosť a ochranu

vom priemysle predstavil Ing. Tomáš

zdravia pri práci – Zdravé pracoviská

za pomoc a podporu pri rozvoji fakulty.

Hendrych. Páni Ing. Michal Jakšík

pre všetky vekové kategórie. Kampaň

a Ing. Ján Hubáček prezentovali činnosť

a jej sprievodné aktivity organizova-

ŠKODA Auto a Strojníckej fakulty

Ďalej nasledovali prednášky hostí.

firmy EVEKTOR, ktorá pôsobí nielen

né na národných úrovniach propagujú

Technickej univerzity v Košiciach

Prednášku zaoberajúcu sa problema-

v oblasti automobilového priemyslu,

používanie praktických nástrojov

pod odbornou garanciou dekana

tikou vývoja automobilu predniesol

ale aj v oblasti návrhu a konštruk-

na identifikovanie a riešenie problémov

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

Ing. Jiří Ota, vedúci oddelenia STRAK.

cie lietadiel. Prezentovali nám projekt

na konkrétnych pracoviskách.

Trebuňu, CSc. Zavítali medzi nás

Jeho kolega, Ing. Maroš Gerda, nás

malého turbovrtuľového dopravného

odborníci z vývoja ŠKODA Auto Mladá

oboznámil s prístupmi tvorby povr-

lietadla Evektor EV-55 Outback.

Boleslav zaoberajúci sa návrhom

chových CAD dát exteriéru a interiéru

karosérií, konkrétne tvorbou povr-

automobilu. Posledným projektom, ktorý

V závere oficiálnej časti workshopu

vecí a rodiny SR, JUDr. Jána Richtera,

chových dát karosérie automobilu

prešiel ich oddelením boli povrchové

vystúpil doc. Michal Fabian s pre-

ktorého na konferencii zastúpil štátny

tzv. STRAK. Ďalej sa ho zúčastnili

dáta automobilu ŠKODA Karoq.

zentáciou „Spolupráca s praxou

tajomník, Mgr. Branislav Ondruš, a pod

očami pedagóga“.

záštitou dekana Strojníckej fakulty

odborníci z firiem AUFEER Design,

Konferencia sa aj tento rok konala pod
záštitou ministra práce, sociálnych

IDIADA, DG. Engineering a EVEKTOR,

Firmu AUFEER Design predstavil

ktoré pôsobia v oblasti inžinie-

Ing. Viktor Durkáč. Vo svojom príspevku

Záver patril diskusii o vývoji automo-

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka

ringu v odvetví automotive.

nás oboznámil s navrhovaním nielen

bilov ŠKODA a zadaniu študentského

Trebuňu, CSc. Jej cieľom bolo prezen-

Technickej univerzity v Košiciach,

automobilov, ale aj koľajových

projektu na rok 2018. Vzhľadom na to,

tovať nové trendy, postupy prevencie

Úvod workshopu sa niesol v slávnostnej

vozidiel a luxusných jácht. Firmu DG.

že podujatie bolo súčasťou „Týždňa

a skúsenosti dobrej praxe v oblasti

atmosfére. Pán dekan ocenil pracovníkov

Engineering predstavil Ing. Michal

vedy a techniky na Slovensku“, akcie

BOZP. Účasť na konferencii prijalo

ŠKODA Auto, Ing. Jiřího OTU a Ing. Maroša

Dibala. Porozprával nám skúsenosti

sa zúčastnili aj študenti Strednej prie-

vyše 150 odborníkov zo Slovenskej

Gerdu zo ŠKODA Auto a p. Ing. Martina

z tímovej práce ich relatívne mladej

myselnej školy strojníckej a gymnázia

a Českej republiky. Na tejto akcii

Zabadala a Bc. Markétu Pekárnovú

firmy. Portfólio činností firmy IDIADA

Park mládeže v Košiciach.

sa zúčastnili zástupcovia rôznych
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Ďalší XXXI. ročník konferencie „Aktuálne

Táto konferencia je najväčšie a najpre-

z AUFEER Design medailami SjF
ni P/26 uskutočnil workshop

a významne prispela k hľadaniu efek-

Technickej univerzity v Košiciach,
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Rozvoj medzinárodných
vzťahov s Taiwanom
Program ERASMUS+ medzi Univerzitou Chung Hua
a Technickou univerzitou v Košiciach

Stavebná fakulta
s certifikátom

Autor:
Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD.
SvF bola jednou z prvých fakúlt,

Medzinárodná akreditácia je trendom,

Účelom bola diskusia a určenie časového

ktorá získala pre program Pozemné

prezentovaným aj v Programovom

plánu, úlohy oboch strán (úloha

stavby a architektúra medzinárod-

vyhlásení vlády SR s cieľom zabez-

vedúceho audítora, členov audítorské-

nú akreditáciu EUR-ACE. Slávnostné

pečenia nezávislého hodnotenia

ho tímu a zodpovedných kontaktných

1. októbra 2017 prileteli do Košíc

odovzdanie certifikátov sa uskutočni-

úrovne poskytovaného VŠ z pohľadu

osôb VŠ), organizačné požiadavky.

na TUKE prof. Hwang, Sz-Chwun

lo v Dome ZSVTS 7. 9. 2017 v Bratislave.

zaistenia kvality v európskom vysokom

a študentka dizajnu LU Wan-Ting

školstve. Ako už uvádzal prof. Segľa

5. Akreditačný audit

z taiwanskej Chung Hua University,

Touto značkou bolo zatiaľ ocenených

(1/2016_17), akreditačný proces

Auditu predchádzalo prvé stretnutie,

čím sa začala prvá taiwansko-

1800 programov v 28 krajinách.

je zameraný na kontrolu výstupov

rozhovory s učiteľmi, študentmi a za-

slovenská akademická výmena

EUR-ACE® umožňuje zaradiť sa

študijného programu a ich zhodu

mestnancami, prehliadka zariadenia,

na strednom a východnom Slovensku.

medzi popredné európske univerzity

s výstupmi v Rámcových štandardoch

stretnutie audítorskému tímu

a garantuje, že držiteľ spĺňa náročné

a usmerneniach ENAEE. Podmienkou

na posúdenie výsledkov, diskusia

Obidve mobility sú realizované v rámci

kritériá, týkajúce sa organizácie, obsahu

pre získanie certifikátu bolo vykonanie

o riadení dokumentácie a záznamov.

výmenného programu ERASMUS+.

a výstupov študijného programu.

akreditácie, s týmto obsahom:

Ukončený bol záverečným stretnutím

Profesor Hwang zostáva na Stavebnej

Je zahrnutá medzi European Quality

fakulte do konca novembra 2017.

zástupcov fakulty a audítorov

Labels, čo garantuje kvalitu študijného

1. Orientačné stretnutie

Predmetom jeho pobytu je „Teaching“,

podporenej niekoľkými memoran-

Program ERASMUS+ je súčasťou

programu, zabezpečuje vedeckú

so zástupcami VŠ

čiže prednášanie v oblasti výskumu

dami a bilaterálnymi dohodami ako

grantového balíka KA107, Stavebná

a akademickú kvalitu študijného

Účelom bolo vysvetlenie akreditač-

6. Príprava správy

na rôzne témy súvisiace s pojmami

súčasť myšlienky TUKE vytvoriť IBC

fakulta má kvótu 3 + 3 miesta na

procesu a potvrdzuje praktické

ného systému a koncepcie EUR-ACE

Vedúci audítor pripravil správu so zá-

Circular Economy a Green and

- International Branch Campus (Vysunuté

výmenu s možnosťou opätovného

znalosti a zručnosti absolventov.

zástupcom fakulty, jeho postupy,

verečnými odporúčaniami, ktorá

Sustainable design. Študentka Lu

pracovisko) na Taiwane a vytvoriť tak

predĺženia každé 2 roky. Výmena je

diskutovať o stave akreditácie, prehod-

bola prezentovaná a prediskutova-

je prijatá na magisterské štúdium

trvalo udržateľný program ponúkajúci

zameraná na „Teaching“, „Training“

Čo fakulta očakáva

notiť či študijný program je schopný

ná v Metodickej komisii AC ZSVTS. Tá

na Stavebnej fakulte a Fakulte umení,

bakalárske, inžinierske, doktorandské

a „Student“ mobility, čiže výučbu,

od získania EUR-ACE?

postúpiť do EUR-ACE akreditácie.

dáva konečný verdikt, ktorý pre program

kde ostane po dobu ďalších 5 mesiacov.

a postgraduálne štúdium v anglickom

výcvik a výmenu študentov. „Student“

Zvýšenie hodnoty študijného

jazyku, najmä v oblasti stavebného in-

a „Training“ mobility zo strany TUKE

programu - program spĺňa kvalitatív-

2. Príprava žiadosti a samohodnotenie

prešiel s podmienkami so stanoveným

žinierstva, dizajnu a architektúry.

už boli ukončené v predchádzajúcom

ne štandardy nastavené európskou in-

Naši zástupcovia pripravili a predložili

termínom na splnenie/ neprešiel.

semestri a momentálne Chung Hua

žinierskou komunitou a bol porovnaný

žiadosť na EUR-ACE akreditáciu. Žiadosť

3. októbra počas slávnosti 65. výročia
založenia TUKE a otvorenia Univer-

na prediskutovanie výsledkov.

môže byť: prešiel bez podmienok/

zitného vedeckého parku Technicom

Chung Hua University už predtým hostila

University hostí poslednú slovenskú

s programami v rámci Európy. Značka

bolo nutné doplniť výsledkami štátnej

Konečné rozhodnutie vykonala

boli obidve mobility oficiálne prijaté

magisterského, doktorského a post-

ERASMUS+ „Student“ mobilitu, PhD.

poslúži ako významný marketin-

akreditácie a samohodnotením.

Rada AC ZSVTS. To bolo oznámené

v campuse dekanom Stavebnej

graduálneho študenta z TUKE v rámci

študentku, Ing. Katarínu Čakyovú,

gový nástroj pre uchádzačov.

fakulty, prof. Ing. Vincentom

rôznych EÚ fondov a štipendií ako expe-

na obdobie 5 mesiacov, ktorá pracuje

Uplatnenie absolventov v EÚ - program

3. Zhodnotenie žiadosti v AC ZSVTS

na webovej stránke AC ZSVTS.

Kvočákom, PhD., rektorom univerzity,

rimentálny pilotný program, na základe

na svojom výskume v oblasti návrhu

spĺňa najvyššie európske štandardy

a podpísanie zmluvy o akreditácii

EUR-ACE certifikát platí 5 rokov.

prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, PhD.,

ktorého sa upravovali jednotlivé

interiérových vodných stien.

kvality. Absolventi získajú ľahšie

Člen Metodickej komisie žiadosť pre-

a delegátom z Taipeiskej reprezentač-

dohody. Aktuálne je možné na Chung

možnosti mobility v rámci EÚ ako

študoval, spolupracoval s našimi

Ako už bolo na začiatku uvedené, fakulta

nej kancelárie v Bratislave, váženým

Hua University ukončiť vzdelanie

Posledná taiwanská výmenná mobilita

študenti, i ako kvalifikovaní inžinieri. Ich

zástupcami, aby bola žiadosť kompletná.

prešla týmto náročným procesom akre-

pánom Larrym Tsengom spolu so svojim

s dvojitým diplomom Bc., Master. aj

zameraná na „Training“, teda školenie,

akademická kvalifikácia je uznaná autori-

Dal súhlas k podpísaniu dohody medzi

ditácie a podľa informácií a záverov zú-

PhD., pri ktorom je odpustené školné,

by mala pricestovať na Slovensko

zovanou agentúrou európskeho dosahu.

SvF TUKE a ZSVTS o akreditácii EUR-ACE.

častnených ako jedna z najlepšie pripra-

a zároveň sú PhD. študentom TUKE

v januári 2018 a pôjde o pani dekanku

Uprednostnenie u zamestnávate-

Zmluvu podpísal predseda AC ZSVTS.

vených. Teší nás to, ale zároveň zaväzuje.

Program výmeny ERASMUS+ medzi

hradené náklady na celé PhD. štúdium.

Katedry priemyselného designu.

ľov - dostatočné teoretické znalosti

oboma univerzitami je výsledkom už

Podmienkou je záujem o Mandarínsku

aj praktické zručnosti absolventov

4. Prípravné stretnutie k akre-

Autor:

7 ročnej nadštandardnej spolupráce

Čínštinu a dobré študijné výsledky.

so zárukou rýchlej adaptácie pre prax.

ditačnému auditu

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

kolegom pánom Ethanom Chenom.
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Ožila spolupráca
so Starým mestom

Ťažisko práce sa orientuje na zameranie
pôvodného stavu budovy. V tomto
procese sa využívajú okrem štandardných „stavbárskych“ dĺžkomerných metód aj progresívne metódy
priestorového 3D skenovania.

Na základe dohody o spolupráci medzi

Primárnym výstupom z Tímového

Miestnym úradom mestskej časti Košice-

projektu je príprava záverečných dip-

Výsledkom tejto fázy projektu je vy-

Staré mesto a TUKE sa začal realizovať

lomových prác siedmych študentov

pracovanie výkresovej dokumentácie

projekt obnovy budovy Radnice

pracujúcich v predstavenom tíme.

pôvodného stavu historickej budovy

na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach.

vrátane prípravy priestorového modelu.
Sekundárny cieľ je vypracovanie

Práve priestorový model budovy imple-

Projekt obnovy budovy Radnice je spra-

projektu obnovy historickej

mentovaný do systému BIM sa v ďalších

covávaný v rámci predmetu Tímový

budovy Radnice, ktorý bude celý

fázach stane východiskovým faktorom

projekt na ktorom pracujú vybraní

alebo partikulárne použiteľný ako

pre početné analýzy stavebných kon-

študenti inžinierskeho štúdia Stavebnej

stavebný projekt v reálnej praxi.

štrukcií ako aj celej budovy.

výuky, v ktorom sú poznatky nadobud-

V nultej fáze projektu sa študenti

Od architektonickej štúdie cez statiku,

nuté počas štúdia na SvF implemen-

oboznámili s históriou budovy

systémy techniky prostredia, technoló-

tované do projekčnej praxe za účelom

Radnice. V rámci historického bádania

gie obnovy, stavebnú fyziku, diagnostiku

prípravy projektovej dokumentácie

na Krajskom pamiatkovom úrade

po komplexný finálny návrh obnovy his-

obnovy historickej budovy. Práca v tíme

v Košiciach im boli poskytnuté

torickej budovy budú všetky relevantné

má budúcich absolventov SvF naučiť

všetky existujúce historické zdroje.

procesy integrovane riešené synergicky

pracovať v širšom kolektíve, koordi-

Dobové fotografie, torzo pôvodnej

v jednom komplexnom modeli. V nasle-

novať prácu so všetkými relevantný-

výkresovej dokumentácie a textové

dujúcej fáze projektu sa naša pozornosť

mi profesiami, zohľadňujúc požiadavky

správy o budove boli zdigitalizova-

bude zameriavať na podrobnú stavebnú

Autori:

investora a pod dohľadom Krajského

né a stali sa odrazovým mostíkom

diagnostiku konštrukcií s účelom op-

Ing. Pavol Kaleja

pamiatkového úradu. Každá profesia

pre zdarnú realizáciu projektu.

timálneho návrhu ich obnovy.

Ing. Matúš Tkáč

v projekte je okrem študenta zastúpená

V súčasnom období prebiehajú práce

tútorom, ktorý dohliada a kontroluje

zamerané na zmapovanie existujú-

Autor:

správnosť navrhovaných riešení.

ceho stavu analyzovanej budovy.

doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD.

fakulty TUKE. Ide o inovatívny spôsob

Virtuálna prehliadka po TUKE
Prepojením technológií 3D laserového
skenovania a virtuálnej reality
Študenti doktorandského štúdia

okuliarov voľne obzerať z prednasta-

na Google Store a Apple Store, čo

na SvF sa rozhodli pre účel virtuálnej

veného bodu v interiéri alebo exteriéri

dodáva projektu dobrý imidž.

prehliadky TUKE prepojiť techno-

našej univerzity, pričom sa dokáže

lógiu 3D laserového skenovania

medzi jednotlivými scénami presúvať.

S veľkým úspechom sa táto aplikácia

a virtuálnej reality. Primárnou úlohou

Benefitmi semi-interaktívnej prehliadky

stretla počas prezentácie našej

3D skenerov je priestorové zame-

sú nenáročné parametre na výkon

univerzity na veľtrhoch vzdelá-

V dňoch 6.- 8. septembra 2017

Konferencia sa konala v priesto-

and Management a Environmental

riavanie objektov, ale pre tento účel

zariadení, na ktorých je spustená,

vania Gaudeamus 2017 v Nitre

sa uskutočnil 16. ročník medzinárod-

roch TUKE a zúčastnilo sa na nej

Engineering. Počas rokovania zazneli

bola využitá jeho sekundárna funkcia,

kompatibilita s každým operačným

a AKADÉMIA & VAPAC 2017 v Bratislave.

nej konferencie „Current Issues of

vyše 80 účastníkov zo šiestich krajín:

3 plenárne prednášky a 31 odborných

a to tvorba 360° panoramatických

systémom a každým zariadením

Uchádzači o štúdium mohli virtuálne

Civil and Environmental Engineering

Poľska, Ukrajiny, Českej republiky,

prednášok. Abstrakty príspevkov boli

fotografií, ktoré boli následne použité

(PC, Mac, mobily, tablety). Teda túto

preskúmať priestory našej univerzity

in Košice – Rzeszów – Lviv Faculties“,

Srbska, Chorvátska a Slovenska.

uverejnené v Book of Abstracts a všetky

pre tvorbu virtuálnej prehliadky.

aplikáciu môžete spustiť z interne-

ako Univerzitnú knižnicu, laborató-

ktorá sa periodicky koná na základe

Medzi zúčastnenými boli aj dekani

prezentované príspevky v plnom

tového prehliadača (Google Chrome,

rium VUKONZE, poslucháreň v Aule

vynikajúcej spolupráce medzi

a prodekani zo sesterských fakúlt

znení budú uverejnené v časopisoch

Virtuálne prehliadky na báze semi-

Internet Eplorer, Opera, Mozilla Firefox

fyziky či hlavný vstup našej univerzity.

stavebnými fakultami troch univerzít:

ako prof. Zinoviy Blikharskyy

Scientific Selected Papers - Journal

interaktívnej prehliadky sú dnes naj-

a pod.) rovnako ako na mobilnom

O pozornosť v našej expozícii teda

Rzeszow University of Technology

z Ľvovskej univerzity a prof. Bartosz

of Civil Engineering, Czasopismo

dostupnejším a najlacnejším riešením

telefóne (Android, iOS, Daydream)

nebola núdza, lebo každý, kto okolo

v Poľsku, Lviv Polytechnic National

Miller z Rzeszowskej univerzity.

Inžynierii Ladowej, Šrodoviska

pre prezentáciu priestorov v dynamickej

a samozrejme tiež na okuliaroch pre

nás prešiel a vyskúšal aplikáciu

University na Ukrajine a TUKE. Tento

forme (teda nielen v statickej forme

virtuálnu realitu (Samsung Gear VR,

TUKE VR, neskrýval nadšenie.

rok sa spoločné vedecké podujatie

Odborné rokovanie prebiehalo v štyroch

universitetu Ľvivska politechnika:

cez obrázky). V tejto virtuálnej

Oculus Rift, HTC Vive, Goole Cardboard).

Pozitívom bolo, že naša univerzita

konalo pod záštitou prof. Ing. Vincenta

sekciách: Architectural and Indoor

teorija i praktika budivnictva.

prehliadke sa môže uchádzač o štúdium

Semi-interaktívna prehliadka teda

mala takúto marketingovú pomôcku

Kvočáka, PhD., dekana SvF TUKE, a z prí-

Environment; Structural and Traffic

Autor:

pomocou jednoduchých bezdrôtových

môže mať vlastnú mobilnú aplikáciu

ako jediná na oboch veľtrhoch.

ležitosti 40. výročia založenia fakulty.

Engineering; Construction Technology

prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.
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Slávnostné odovzdávanie

CEFE 2017

francúzskych diplomov

II. ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie Central European
Conference in Finance and
Economics

študentom EkF

pokrokov znalosť francúzskeho jazyka.

Pri spätnom pohľade na moje bakalárske

Bela. Veľmi som sa tešila, pretože

uvedomila som si, že rozumiem každej

štúdium si uvedomujem, aké dobré

v Banskej Bystrici som predtým

jednej vete, ktorú povedali. Pred tromi

rozhodnutie som spravila, keď som

ešte nebola a mala som možnosť

rokmi bola u mňa vysoká úroveň fran-

„Veľmi pekná konferencia na krásnom

prof. Dr. Alessandro Figus (Taliansko),

TUKE) za druhé miesto a spoluautor-

sa odhodlala zúčastniť francúzske-

spoznať nové mesto a novú školu.

cúzštiny iba akýmsi vzdialeným

a pokojnom mieste s množstvom zahra-

prof. Mgr. Martin Kahanec, PhD., M.A.

kám Ing. Martine Bednářovej a Ing. Agáte

snom, ktorý je ale dnes realitou.

ničných rečníkov.“ „Dobrá príležitosť pre

(Maďarsko), doc. Vladimír Rogalewicz,

Markovej (VŠE, Praha) za tretie miesto.

rozvoj vedeckých vzťahov.“ „Miesto, kde

CSc. (Česko), assoc. prof. Ihsan Cemil

Ocenené príspevky boli slávnostne vy-

ho programu dvoch diplomov, ktorý

Keď mali príhovory členovia francúzskeho inštitútu vo francúzskom jazyku,

Ekonomická fakulta na TUKE ponúka.

Celé sa to konalo v stredu o 17-tej

Tento program umožňuje získať okrem

hodine. Ceremónia začala privítaním

Po príhovoroch nadišiel čas odovzdania

sa kultúra a veda prelínajú.“ Aj týmito

Demir, PhD. (Turecko) a prof. Dr. Srdjan

hodnotené na začiatku spoločenského

bakalárskeho diplomu na Slovensku aj

rôznych zaujímavých hostí. Prišli zá-

diplomu. Pri prečítaní môjho mena som

slovami opísali účastníci v poradí II.

Redzepagic (Francúzsko). Vystúpenia

večera konferencie. Autorom víťazných

francúzsky bakalársky diplom na part-

stupcovia rôznych fakúlt zo slo-

vystúpila na pódium, kde mi diplom

ročník medzinárodnej vedeckej kon-

pozvaných hostí podnietili bohatú

príspevkov srdečne blahoželáme.

nerskej univerzite Université Nice

venských vysokých škôl, ale aj

osobne odovzdal profesor Damien

ferencie Central Europen Conference

diskusiu k viacerým problémom, ktoré

Sophia Antipolis, nachádzajúca sa

učitelia z francúzskych partner-

Bazin z Univerzity v Nice a malý

in Finance and Economics - CEFE 2017,

sa stali predmetom rozpravy medzi

Výnimočným, v rámci konferencie,

v prímorskom meste Nice vo Francúzsku

ských univerzít. No a samozrejme

darček odovzdal pán François-Xavier

ktorú v dňoch 20. -21. 09. 2017 orga-

účastníkmi konferencie aj v poobed-

bol aj spoločenský večer, ktorý sa

(v súčasnosti sa už univerzita volá

sme tam boli my, úspešní študenti.

MORTREUIL, attaché pre vedeckú a uni-

nizovala EkF TUKE v priestoroch učeb-

ňajších rokovaniach v sekciách. Sekcie

niesol v znamení osláv 25. výročia EkF.

verzitnú spoluprácu z Francúzskej

no-výcvikového zariadenia v Herľanoch.

vedené erudovanými odborníkmi

Konferenčný večer bol nezabudnuteľ-

Université Côte d´Azur, ktorá má
vyše 30 000 študentov a participu-

Vedela som, že do programu sa nehlási

ambasády v Bratislave. Celá akcia

umožnili účastníkom diskutovať

ným zážitkom vďaka dobrému jedlu,

je na množstve vedeckých projektov).

veľa študentov, no až tam na slávnost-

bola zorganizovaná pod záštitou

Konferencia, organizovaná v rámci osláv

aktuálne témy z oblasti ekonomických

ľudovej hudbe a vystúpeniu folklórne-

nom odovzdávaní som si uvedomila, aké

tejto ambasády ako aj Slovensko-

25. výročia Ekonomickej fakulty poskytla

problémov a verejných financií, financií

ho súboru Raslavičan z Raslavíc, ktorý

Počas jedného školského roka v Nice

vzácne je byť toho súčasťou. Z celého

francúzskeho univerzitného inštitútu.

účastníkom priestor na prezentáciu,

a investovania, podniku, podnikania

roztancoval všetkých účastníkov kon-

sme ja a moja spolužiačka, zároveň moja

Slovenska sa podarilo získať diplom 37

analýzu a diskusiu širokého spektra

a start-upov a z oblasti špeciálnej témy

ferencie. „Čerešničkou na torte“ sa stal

veľmi dobrá kamarátka, zažili príjemné,

študentom. Až vtedy si uvedomíte, že

Som si istá, že nielen ja, ale aj všetci

aktuálnych problémov z oblasti financií,

- manažment zdravotnej starostlivosti.

Herliansky gejzír, ktorého erupcia

niekedy aj náročné chvíle. Do jedného

takáto slávnosť má význam, pretože je

ostatní študenti videli u svojich

ekonómie a regionálnych vied a súčasne

z tých príjemných momentov, ktorý

čo oslavovať. Uvedomíte si, že ste oproti

učiteľov hrdosť a šťastie, že sú to

im umožnila osláviť štvrťstoročie EkF

Významnou súčasťou konferencie bola

podnietila všetkých účastníkov kon-

je súčasťou celého programu, bolo aj

ostatným študentom dosiahli niečo viac,

práve ich študenti, ktorým sa podarilo

v jedinečnom a pokojnom prostredí

súťažná sekcia Mladých vedcov, ktorá

ferencie opustiť rozbehnutú zábavu

slávnostné odovzdávanie zaslúžené-

že ten diplom nie je iba obyčajný papier,

dosiahnuť niečo tak významné.

svetového unikátu, Gejzíru Herľany. II.

bola určená pre študentov doktorand-

a užiť si tento jedinečný prírodný úkaz

ho francúzskeho diplomu. Tento rok

ale skrýva sa za ním veľmi veľa úsilia

ročník bol výnimočný bohatou účasťou

ského štúdia a vytvorila priestor pre pre-

zvečnený spoločnou fotografiou.

sa táto slávnostná ceremónia konala

a množstvo nadobudnutých skúseností.

Ceremónia sa zakončila posedením

významných zahraničných odborníkov

zentáciu aktuálnych výskumov domácich

v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja

Pre mňa osobne je jeden z významných

v salóniku, kde som sa mohla podeliť

akademického, politického i verejného

i zahraničných študentov. Zároveň im

Vďaka pozitívnej spätnej väzbe

o zážitky s ostatnými študentami

života. Počas dvoch dní sa stretlo

umožnila výmenu znalostí a nápadov

účastníkov konferencie možno II. ročník

zo Slovenska. Stretla som študentov,

viac ako 110 účastníkov, a to z Čiech,

na budúci výskum a diskusiu výsledkov

konferencie CEFE 2017 považovať

ktorí študovali na iných školách,

Poľska, Talianska, Nemecka, Turecka

so skúsenými výskumnými pracovník-

za úspešný. Možno konštatovať, že

v iných mestách vo Francúzsku. Bolo

či dokonca Maroka a Srbska, Ukrajiny,

mi na medzinárodnej úrovni. Zároveň

bola prínosom i inšpiráciou, miestom

zaujímavé počúvať ich rôzne príhody

Rumunska, Francúzska, ako aj Slovenska.

sekcia ponúkla doktorandom špeciálnu

pre vznik nových vedeckých partner-

výhodu v podobe peňažnej odmeny pre

stiev i priateľstiev. Veríme, že nasle-

na jednom: hoci táto cesta nebola vždy

Po otvorení konferencie príhovorom

tri najlepšie prezentácie príspevkov.

dujúci ročník konferencie CEFE orga-

jednoduchá, bola to výborná investícia

doc. Michala Šoltésa, PhD., dekana

Hodnotiaca komisia, ktorej predsedom

nizovaný EkF TUKE prekoná úspech

do našej budúcnosti, no a celé to úsilie

EkF, vystúpili v rámci doobedňaj-

bol doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD., bola

predchádzajúcich ročníkov.

dostať sa do cieľa stojí rozhodne za to.

šieho plenárneho zasadnutia, ktoré

tvorená najmä zahraničnými odborníkmi.

a skúsenosti. Všetci sme sa ale zhodli

44

Haló

v čase medzi 21:45 a 22:00 hod.

viedla prodekanka pre vonkajšie

Komisia udelila nasledovné ocenenia:

Autor:

Autor:

vzťahy a rozvoj, doc. Marianna

Ing. Ľubici Štiblárovej (EkF TUKE) za prvé

Ing. Lucia Mihóková, PhD.

Bc. Markéta Miklerová

Siničáková, PhD., zahraniční hostia:

miesto, Ing. Lenke Senderákovej (EkF
Haló
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Pomoc Leteckej fakulty
pri zrode skCube

Rozhovor viedol:
Mgr. Peter Čekan, PhD.

Ponúkame Vám rozhovor s Ing. Pavlom

Ako hodnotíte prínos a miesto Leteckej

finančnú podporu niekoľkých mi-

Lipovským, PhD. a Ing. Miroslavom

fakulty v tejto významnej spolupráci?

nisterstiev, a tak sa stal tŕňom v oku

Šmelkom, PhD., ktorí boli spolu

M: Letecká fakulta patrí podľa môjho

mnohým ľuďom. Našťastie to nie je len

účastní pri realizácii prvej slovenskej

názoru ku kľúčovým partnerom projektu.

naša „takosť“, rovnaký priebeh mali

družice skCUBE na Leteckej fakulte.

Vďaka plnej podpore predchádzajúce-

misie u susedov v Maďarsku alebo

ho aj súčasného vedenia fakulty sme

Česku. Po búrke sa vyjasnilo a dnes už

Ako ste sa dostali k spolupráci na sonde

mali vytvorené zázemie pre našu prácu.

o ich úspechoch nikto nepochybuje.

skCUBE?

Samozrejme, podpora fakulty sa opierala

Nakoniec, najlepšiu odpoveď na všetky

M: O projekte skCUBE som sa dozvedel,

o podporu Technickej univerzity

pochybnosti si môžete šesťkrát denne

keď Slovenská organizácia pre

v Košiciach. Aj táto dôvera bola hnacím

vypočuť na frekvencii 437,1 MHz.

vesmírne aktivity (SOSA) oslovila

motorom nášho spoločného úspechu.

začiatkom roku 2014 Leteckú fakultu

Letecký výcvik
na LF opäť ožíva

Autor:
doc. Ing. Vladimír Němec, PhD., prof. h. c.

P: Je zaujímavé, že najväčšia kritika

so žiadosťou o spoluprácu. Oficiálne

P: Miroslav to výborne vystihol.

sa týkala financií a nie samotného

Po takmer trinástich rokoch

Úlohu LF, ako jedného z hlavných

veľkú synergiu vidíme v spolupráci

sme sa do projektu začlenili podpisom

Veď od leteckých technológií už

projektu. Namiesto podpory projektu

od ukončenia činnosti leteckého vý-

partnerov STA v rámci projektu

s košickým letiskom a s LF TUKE.“

Memoranda o spolupráci medzi LF

nie je tak ďaleko do vesmíru :).

ako významnému technickému úspechu

cvikového strediska Vojenskej leteckej

leteckého výcvikového centra, snáď

Slovenska prichádza kritika. Financií, ktoré

akadémie v Košiciach opäť ožíva tradícia

najlepšie vystihujú slová, ktoré

Tieto slová v rámci slávnostného

Bol podľa Vás projekt prínosný pre

idú na Slovensku na vedu je menej ako by

praktického leteckého výcviku na letisku

zazneli z úst premiéra SR, že: „...niet

otvorenia strediska vo svojom prejave

Leteckú fakultu?

malo byť, a tak dochádza ku konfliktom.

v Košiciach. To, čomu už mnohí pamätníci

lepšej kombinácie ako výchova

potvrdil i dekan LF a člen predstaven-

P: U mňa to bolo rovnaké ako

M: Jednoznačne! Aj keď si to málokto

Napriek problémom nestrácame

viac ako 44-ročnej tradície vysoko-

pilotov na Leteckej fakulte“.

stva Letiska Košice, Stanislav Szabo,

u Miroslava. Spoluprácu na takomto

uvedomuje, vďaka projektu Prvej

optimizmus a pokračujeme ďalej.

školskej prípravy odborníkov letectva

projekte som považoval a považujem

Slovenskej družice sa Letecká fakulta

za významný prínos a možnosť

po tretíkrát obrazne povedané „vzniesla

nadobudnúť nové skúsenosti.

ku hviezdam“. Vladimír Remek, Ivan
Bella a skCUBE sú tri hviezdy, ktorými

a SOSA, ktoré bolo podpísané počas
Noci výskumníkov 26. 9. 2014.

ktorý ocenil viac než ročné úsilie zain-

v Košiciach možno ani neverili, sa dňom

Vznik nového výcvikového centra

teresovaných osôb združených okolo

Ak by sa Vám opätovne naskytla

30.11.2017 stalo skutočnosťou. Za účasti

vyzdvihol aj výkonný riaditeľ a predseda

investičnej skupiny MSM GROUP,

možnosť podieľať sa na podobnom

predstaviteľov vlády SR, vedenia

predstavenstva Letiska Košice, Michael

firmy European Air Services a LF, ktoré

projekte, využili by ste ju?

Technickej univerzity v Košiciach

Tmej, ktorý je rád, že v silnej konkuren-

vytvorilo pevný základ pre pokra-

Aká bola Vaša úloha pri tvorbe

sa naša fakulta môže právom pýšiť.

M: Určite áno. Napriek množstvu nie

a niekoľko desiatok zástupcov leteckej

cii viacerých záujemcov vznikne STA

čovanie slávnej tradície praktického

vesmírnej sondy?

V našich končinách je málo škôl,

technických problémov, ktoré sme

praxe z domova i zo zahraničia bol

práve v Košiciach. „Je to ďalší dielik

leteckého výcviku v Košiciach. „Je to

M: Mojou úlohou bolo navrhnúť

ktoré vychovali štyroch kozmonau-

museli prekonať, hodnotím tento projekt

slávnostne odštartovaný vzlet nového

do mozaiky, v rámci ktorej rozvíjame

veľký úspech nielen pre našu fakultu, ale

a skonštruovať magnetické aktuátory

tov a podieľali sa na stavbe družice.

vysoko pozitívne. Už teraz sa črtá

vrtuľníkového výcvikového centra -

Košice ako modernú metropolu letectva

aj celé Slovensko, že toto nové výcvikové

ďalšia „vesmírna odysea“ a dúfam,

Slovak Training Academy (STA) v priesto-

na východnom Slovensku,” dodal.

stredisko bude umiestnené v metropole

že sa jej budem môcť zúčastniť.

roch košického letiska. Súčasťou sláv-

družice. Na riešení tejto úlohy som
pracoval pod vedením doc. Prasličku,

P: Určite! Získané poznatky je možné

realizácia samotných aktuátorov

priamo odovzdať pri výučbe študentom,

prebehla v spolupráci s Ing. Kánom,

a tak prispieť ku ešte kvalitnejšiemu vzde-

firmou TULI s.r.o. a EDIS v.v.d.

lávaniu. Následne je potom možné do par-

P: Spolu s Ing. Klimentom sme pomocou

východu. Sme plne pripravení poskytnúť

nostného ceremoniálu bol i krst nového

Projekt popri znovuoživení praktické-

študentom priestor pre kvalitnú

P: Určite áno. Už teraz postupne

vrtuľníka Sikorsky UH-60 Black Hawk,

ho vrtuľníkového výcviku v Košiciach

teoretickú výučbu vykonávanú podľa

pracujem na zmenšení a zlepšení

ktorý symbolicky perím z jastraba

prináša i ďalšie benefity, o ktorých akre-

súčasného štandardu európskej leteckej

ciálnych úloh zapojiť študentov, ktorí tak

nášho zariadenia na meranie magne-

pokrstil premiér SR, Róbert Fico.

ditovaných zástupcov médií informoval

legislatívy, a tým úspešne pokračovať

nadobudnú lepšie odborné znalosti.

tických polí, aby ho bolo možné použiť

Štvorica amerických vrtuľníkov UH-60

konateľ spoločnosti MSM Group, Marián

v šírení dobrého mena výchovy

na palube satelitu na rôzne experimenty.

Black Hawk sa spolu s vrtuľníkmi H-269

Goga, ktorá spolu s LF stojí za vznikom

leteckých odborníkov v Košiciach.“

nášho vyvinutého zariadenia a algoritmov
s neurónovými sieťami testovali a kalib-

Ako vnímate kritiku projektu, ktorá

C Schweizer, Robinson R-44, Bell-206 BIII

výcvikového centra „Do tohto projektu

rovali palubné magnetometre satelitu.

sa objavila v posledných dňoch?

Našim kolegom ďakujeme a prajeme

Jet Renger, Eurocopter AS 355 N a AS 355

máme plánovanú investíciu viac ako

Poprajme výcvikovému centru

S Ing. Vaispacherom som pracoval

M: Tento projekt zdvihol viacero ľudí

do budúcna ešte mnoho podobne

NP Ecureuil stanú základom modernej

25 miliónov dolárov. Predpokladám,

úspešný štart a nech ho sprevádza

na orientačnom systéme družice, ktorý

zo stoličky, najmä svojou inakosťou.

úspešných projektov a spoluprác.

pätnásťčlennej vrtuľníkovej flotily novo-

že by sme v horizonte nejakého roku

heslo: koľko vzletov vrtuľníkov,

využíva dáta z palubných senzorov.

Projekt získal podporu politikov,

vzniknutého výcvikového centra STA.

zamestnali okolo sto ľudí, pričom

toľko šťastných pristátí.
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Prečo nezatracovať humanitné
a spoločenské vedy v kontexte
technologického vzdelávania

Súťaž o najlepšiu

Autor:
MVDr. Valéria Geffertová,
Ing. Gabriela Alexandrová, PhD.

doktorandskú prácu na TUKE
Ministerstvo školstva, vedy výskumu

Po vedeckej stránke boli ako

Z pohľadu dizajnu a kvality boli

a športu SR vyhlásilo na Slovensku

najlepšie vyhodnotené:

ako najlepšie vyhodnotené:

Na Technickej univerzite v Košiciach

Ing. Martina Hrubovčáková – FMMR -

Ing. Peter Čarák – SjF - téma: Využitie

sa v rámci tohto týždňa na TUKE usku-

téma: Výronky na odliatkoch vyrobených

optických metód pri deformačnej

točnila súťaž o najlepšiu doktorandskú

metódou cold - box-amín a možnosti ich

a napäťovej analýze v okolí koncentráto-

prácu, kde denní doktorandi z jednotli-

eliminácie v podmienkach spoločnosti

rov nosných prvkov konštrukcií,

vých fakúlt odprezentovali svoje práce.

Eurocast Košice s.r.o.,

Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.

„Týždeň vedy na Slovensku v r. 2017“.

Impulz pre napísanie tohto príspevku mi

Čo sa skrýva pod pojmom humanitné

kreatívnosti, invenčnosti, interdiscipli-

dala kniha významnej americkej autorky

a spoločenské vedy? „Humanities“

narite a vedie študentov aj ku environ-

Komisiu tvorili prodekani fakúlt pre

Marthy C. Nussbaumovej, profesorky

– to je predovšetkým filozofia,

mentálnemu mysleniu s dôrazom na zod-

vedu a doktorandské štúdium. Práce,

Ing. Róbert Žatkovič - FEI - téma:

využitia remediačných postupov pre od-

etiky na Chicagskej univerzite. Jej

história, etika, religionistika, estetika

povednosť a prispieva ku chápaniu

boli hodnotené po obsahovej (vedeckej)

Výkonový vysokofrekvenčný DC/DC

straňovanie starých environmentálnych

kniha: Proč demokracie potřebuje

a umenovedné a jazykovedné vzdelanie.

významného miesta techniky a tech-

stránke, ako aj z pohľadu kvality

menič s mäkkým spínaním pri plnom

záťaží,

humanitní vědy (Praha 2017) analyzuje

Spoločenskými vedami sa rozumie právo,

nických vied pri riešení komplexné-

a dizajnu. Komisia vybrala z 18-ich pre-

rozsahu zaťaženia,

Školiteľ: prof. RNDr. Magdaléna

stav univerzitného vzdelania vo vzťahu

ekonómia, sociológia, politológia.

ho ekologického problému a vytvoreniu

zentovaných prác tieto 4 najlepšie:

Školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD.

Bálintová, PhD.

k humanitným vedám. Ide o miesto vše-

Školiteľ: doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.
Ing. Štefan Demčák – SvF - téma: Štúdium

principiálne nových vzťahov medzi

obecného základu vzdelávania, ktoré

Výnimočné postavenie má filozofia.

výrobou a prírodou, ktorých podstatou

má v americkom vzdelávacom systéme

Na Fakulte výrobných technológií

bude ekologizácia výroby. Svoju

bohatú tradíciu. Autorku znepokojuje

TUKE so sídlom v Prešove je rozvíjaná

významnú úlohu tu zohráva v pod-

trend, ktorý vyjadril prezident Obama,

v podobe Filozofie techniky, ktorá

mienkach FVT aj Priemyselná a in-

že nie je potrebné pripravovať študentov

pomáha k prehĺbeniu a zlepšeniu

žinierska etika, ktorej učebné texty

na vysokú školu, ale pre povolanie.

orientácie študentov v dejinách ľudstva.

boli vypracované v rámci projektu

Tieto slová súvisia aj so súčasným

Toto poznanie nie je samoúčelné, ale

Moderné vzdelávania pre vedomostnú

smerovaním v Európe, kde sa zvyšuje

konkretizuje predstavy o spoločen-

spoločnosť v rámci operačného

tlak na obsah a formy vzdelávania

skom vývoji vo vzájomnej prepojenos-

programu Vzdelávanie. Zameranie

Po vstupe SR do Európskej únie

sme boli aj v rámci medzinárodné-

odborárov a ostatných zamestnancov

ho Vyšehradského fondu, ktorý prispel

školstva. V rámci problematiky dôstojnej

Ako sa podieľajú odbory
na rôznych projektoch?

v smere pragmatizmu a zúženej prípravy

ti filozofie na rozvoj prírodných a tech-

učebných textov aj samotného predmetu

sa odbory aktívne snažia využívať nové

na povolanie. Nussbaumová argumentu-

nických vied. Analýza filozofické-

vychádza z potreby profesijnej etiky

formy vzdelávania, ktoré sú financo-

finančným príspevkom na Kongres

práce a vedenie sociálneho dialógu

je potrebou vzdelania a výchovy nezá-

ho a historického vývoja je realizova-

v inžinierskej a priemyselnej praxi.

vané z európskej odborovej centrály,

zástupcov pedagogických a nepeda-

zväz vyškolil svojich členov cez projekt

vislých občanov schopných samostatne

ná s ohľadom na súčasnosť a perspektí-

ako napr. projekt Rozvoj nediskriminač-

gogických zamestnancov školstva pod

sociálny dialóg ako základ na vytvorenie

premýšľať. Kritické myslenie má význam

vy do budúcnosti, pričom jednou z úloh

Súčasný stav slovenskej spoločnos-

nej politiky vzdelávania rómskych detí.

názvom Postavenie pedagogických a ne-

dôstojnej práce, realizovaný prostredníc-

aj pre zdravú podnikateľskú kultúru.

je aj pochopenie rôznorodosti a plurality

ti pripomína, že aj budúcich inžinierov

Zväzu sa podarilo získať nenávratný

pedagogických zamestnancov krajiny

tvom grantu z Innovation Norway. Okrem

ľudského myslenia, nielen v dejinách, ale

a technikov je potrebné pripraviť

príspevok z európskeho sociálneho

a jeho vplyv na obsah a kvalitu vý-

uvedených aktivít OZ PŠaV každý rok

Nussbaumová vyjadruje potrebu, aby

aj súčasnosti. Tento aspekt je dôležitý

na aktívny život v občianskej spoloč-

fondu na vzdelávací projekt pod názvom

chovno-vzdelávacieho procesu. Zväz

usporadúva odborné konferencie s me-

všetci študenti prešli kurzom humanitné-

vzhľadom na neustále rastúce tendencie

nosti, pričom zodpovedné občianstvo

Pilotný projekt odbornej prípravy peda-

získal grant z krajín EHP a Nórskeho

dzinárodnou účasťou na rôzne aktuálne

ho myslenia, pretože také kurzy svojím

k rasizmu a xenofóbii na Slovensku.

vyžaduje schopnosť hodnotiť historické

gogických zamestnancov regionálneho

finančného mechanizmu, vďaka ktorému

témy. Do týchto projektov sa môže

obsahom aj pedagogickými postupmi

Súčasná situácia človeka a ľudstva

svedectvo, kriticky premýšľať o ekono-

školstva - členov odborov na Slovensku,

v Kežmarských Žľaboch vo Vysokých

pridať každý, kto má záujem participo-

(priestor na diskusiu, hodnotenie vy-

sa ukazuje ako vážny filozoficko – etický

mických princípoch, hodnotiť koncepcie

na tvorbu projektov, poznávanie le-

tatrách vybudoval Centrum vzdeláva-

vať s odbormi a prostredníctvom nich

pracovaných tém) podnecujú k samo-

problém, ktorý nás privádza k problému

sociálnej spravodlivosti, hovoriť cudzím

gislatívy a nácvik IKT zručností pre

nia a centrum regenerácie pracovnej

podporiť možnosť vybudovania lepších

potreby otvorenej školy. Úspešní

sily a uskutočnil vzdelávacie kurzy pre

podmienok pre zamestnancov v školstve.

statnému mysleniu a argumentácii

realizácie „možného“ v technickej

jazykom, chápať komplexné problémy

a k tomu, aby sa nepodriaďovali slepo

tvorbe a ku konkrétnej otázke „Smieme

veľkých svetových náboženstiev.

tradícii a autorite, čo je základom pre

všetko čo môžeme?“ Takto poňatá

zachovanie demokratickej spoločnosti.

filozofia techniky prispieva ku kultivácii,

Autor:
Autor:

Ing. Klaudia Šándorová

doc. PhDr. Daniela Navrátilová, CSc.
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Výstup na sedlo Prielom

Autori:
Mgr. Ľuboš Vojtaško,
Mgr. Daniel Vasilišin

O pohár rektora TUKE

Keďže tradícia univerzitných výstupov

alebo lanovku dostali na Hrebienok.

zostupe bola tatranská fauna v podobe

Autor:

na tradičné slovenské vrcholy

Odtiaľ sa začala samotná túra, počas

čriedy kamzíkov. Sliezsky dom a Velické

a turistické miesta sa teší veľkej

ktorej nechýbalo množstvo nádherných

pleso na seba nedalo dlho čakať,

obľube, zorganizovala KTV TUKE ďalší

výhľadov. Na Zbojnícku chatu vo výške

pričom zostup do Starého Smokovca

Dňa 15.11.2017 sa v Angels aréne

krížovým spôsobom – víťaz skupiny

guľáš z kuchyne ŠDaJ TUKE. Samotná

z nich. Tentoraz sa cieľom stali Vysoké

1960 mnm sa tí najrýchlejší dostali už

dal nohám skutočne zabrať. Návrat

uskutočnil už XIII. ročník turnaja

A s druhým z B skupiny a opačne.

atmosféra a prostredie boli počas

Tatry, presnejšie okruh začínajúci na

pred jedenástou. Po krátkom občerstve-

do Košíc bol v neskorých večerných

vo futsale – v skutočnosti so svojím

Následne porazené družstvá hrali

celého turnaja vynikajúce a musíme

Hrebienku s pokračovaním na Zbojnícku

ní nasledovalo náročné prevýšenie až

hodinách a účastníci sa zhodli, že

predchodcom založeným v roku 1987

o celkové tretie miesto a víťazi hrali

vysoko oceniť korektné správanie sa

chatu, sedlo Prielom, Poľský hrebeň

do Sedla Prielom vo výške 2288 mnm. Až

si odnášajú opäť neopakovateľ-

je to už 30 ročník. V minulosti sa konal

o celkového víťaza a držiteľa putovného

a fair play hru všetkých hráčov. Aj vďaka

a Sliezsky dom pri Velickom plese.

tam si mohli zástupcovia TUKE vychutnať

né zážitky z lona slovenskej prírody.

v telocvičniach TUKE – Němcovej,

pohára na jeden rok. Po odohratí 16 vy-

tomu sme nemali žiadne zranenia.

A tak sa v deň odchodu skoro ráno 14.

ozaj krásnu panorámu Tatier. Nasledoval

Zástupcovia z Katedry telesnej výchovy

Vysokoškolskej, Ferka Urbánka za účasti

rovnaných zápasov sa celkovým víťazom

septembra stretlo na Košickej želez-

zostup pomocou reťazí do priľahlého

už teraz avizujú, že turisti z radov TUKE

družstiev ľubovoľného zloženia. Od roku

stalo družstvo Fakulty elektrotechni-

Na záver sa kvestor TUKE, Marcel Behun,

ničnej stanici 23 účastníkov, prevažne

sedla a následný výšvih na Poľský

sa môžu v lete tešiť na ďalšiu uni-

2005 sme obliekli toto podujatie

ky a informatiky, ktorí boli o chĺpok

poďakoval všetkým účastníkom za účasť

z radov zamestnancov, ale aj študentov

hrebeň vo výške 2200 mnm. Nechýbala

verzitnú turistickú akciu, tentoraz

do nového šatu, keď sme z malého

šťastnejší, keď vo finálovom zápase

a zvlášť organizátorom z Katedry telesnej

či priateľov Technickej univerzity

spoločná fotografia, ktorej nádheru

zrejme do Belianskych Tatier.

futbalu prešli na futsal a presunuli

proti mužstvu „Baníkov“ po nerozhod-

výchovy TUKE za perfektne pripravené

v Košiciach. Cez Poprad turisti nabrali

umocnila nezabudnuteľná scenéria

sme sa do Infinity arény. Taktiež

nom výsledku 2:2 v hracom čase zvíťazili

a organizačne zvládnuté podujatie

kurz Starý Smokovec, odkiaľ sa buď pešo,

našich veľhôr. Rozptýlením na zdĺhavom

účastníkmi turnaja sa stali výbery jed-

na pokutové kopy 3:2. Malé finále

a vyslovil presvedčenie o opätovnom

notlivých fakúlt našej univerzity. Čas

o 3. miesto po jednoznačnom víťazstve

stretnutí pri XIV. ročníku tohto turnaja.

Silná ruka
stredných
škôl

ukázal, že to bol správny krok a svedčí

9:1 rozhodli pre seba „Ekonómovia“.

XIII. ročník turnaja vo futsale

o tom aj stále vyššia popularita medzi

PaedDr. Vladimír Harčarik

Konečné poradie turnaja:

študentmi ako aj u vedenia univerzity

Pri slávnostnom dekorovaní víťazov

a jednotlivých fakúlt. Tento ročník

kvestorom TUKE, Ing. Marcelom

vzhľadom k pracovnej zaneprázdnenos-

Behunom, PhD., boli vyhlásení aj najlepší

ti otvoril kvestor univerzity, Ing. Marcel

jednotlivci. Najlepším brankárom bol

riadenia a geotechnológií ,

Behun, PhD. Vo svojom príhovore privítal

vyhlásený Matej Fabini z Ekonomickej

3. miesto – Ekonomická fakulta,

všetkých účastníkov reprezentujúcich

fakulty, rovnako tak aj najlepší strelec

4. miesto – Fakulta materiálov,

osem fakúlt našej univerzity a zaželal

turnaja, Michal Lenárt, za najlepšieho

metalurgie a recyklácie,

im príjemné strávenie súťažného dňa,

hráča bol vyhlásený Miroslav Mirossay

5. miesto – Stavebná fakulta,

16.11.2017 sa prvýkrát konalo finále

dobré výsledky a férové súťaženie.

z víťazného družstva „Elektrikárov“.

6. miesto – Letecká fakulta

silnej ruky stredných škôl v Košiciach

Na záver svojho príhovoru skonštato-

na pôde Technickej univerzity

val, že dnes určite vyhrajú „TECHNICI“.

O všetkých účastníkov turnaja bolo

v Košiciach. Tento rok sa toto armwrest-

Ďalšími vzácnymi hosťami boli aj

veľmi dobre postarané počas celého

lingové podujatie organizovalo bez

dekanka Fakulty materálov, metalurgie

podujatia a na záver ich čakal perfektný

podpory MŠVVa Š a SAPR musela nájsť

a recyklácie, doc.Ing. Iveta Vasková PhD.

1. miesto –Fakulta elektrotechniky a informatiky,
2. miesto – Fakulta baníctva, ekológie,

7. miesto – Strojnícka fakulta,
8. miesto – Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.

partnerov na spoluprácu, aby sa nePo otvorení sa začali ozajstné futsalové

prerušila už tradičná súťaž. Hlavným
partnerom pre finále sa stala SLÁVIA

sa konalo na Jedlíkovej 7 v telocvični T1

mali možnosť sledovať množstvo ta-

zápasy s obrovským nasadením a vôľou

TUKE a Katedra telesnej výchovy.

a internátoch TUKE. Pricestovali študenti

lentovaných športovcov. Veľkým

po víťazstve a získaní putovného pohára,

Do finále sa kvalifikovalo spolu 72

z Bratislavy, Senca, Nových Zámkov,

prísľubom do budúcna sú absolútni

ktorým je krištáľová váza s historickým

študentov zo 4 oblastí (do Košíc pri-

Prievidze, Myjavy, Tvrdošína, Dolného

víťazi Kristián Furcoň (SOŠ elektrotech-

nápisom „POHÁR REKTORA VŠT KOŠICE“.

cestovalo presne 50 pretekárov). V zá-

Kubína, Bánoviec nad Bebravou, Trenčína

nická, Matejovce) a Dominika Barošová

padoslovenskej oblastí sa konala súťaž

ale aj Matejoviec, Lipian, Sabinova,

(Gymnázium V.P. Tótha, Martin). Svojimi

Osem družstiev zúčastnených fakúlt

v Bratislave, kde nastúpilo až 100

Prešova či Bardejova. Súťaž mala vďaka

výkonmi zaujali aj Pavol Horváth (SOŠ

našej univerzity, mimo Fakulty umenia,

súťažiach! Prvýkrát sa konala súťaž aj

dochvíľnosti a disciplinovanosti súťa-

Technická, Prešov), Dominika Brincková

ktorá nemá dostatočný počet študentov

v Prievidzi, za čo patrí poďakovanie or-

žiacich hladký priebeh. Bezchybný bol

(Gymnázium Lipany) a Štefan Hruboň

na vytvorenie družstva, bolo rozlo-

ganizátorom a EnergyFit. Tradične sa

aj výkon rozhodcov a videli sme veľmi

(SŠ Komárňanská, Nové Zámky). Veríme,

sovaných do dvoch skupín, kde hrali

konala súťaž v Tvrdošíne a v Prešove

kvalitné zápasy. Reprezentační tréneri

že budúci ročník sa podarí zorganizovať

systémom každý s každým a následne

na Fakulte výrobných technológii TUKE

Tomáš Kiss (seniorský), Gabriel Harčarik

ešte kvalitnejšie, príde viac študentov

prvé dve družstvá v skupine postúpili

(za podpory SLÁVIE TUKE). Finále

(juniorský) a súčasne rozhodcovia,

a nájdeme ďalšie zaujímavé talenty.

do semifinálových bojov. Tu sa stretli
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čiastočne, odlišuje od tej našej. Tvoj
učiteľ sa nevyzná len v jazyku, ale
má prehľad aj o kultúrnych špecifikách jazykovej komunity, a preto
je (okrem rodeného hovoriaceho)

Vy hľadáte ﬁrmu, ﬁrma hľadá vás...

...stretnite
sa na

Prečo sa prihlásiť

schopný tieto zvyky vysvetliť. Okrem

na jazykový kurz

Okrem znalosti jazyka a kultúry, čo

Dňa 12. októbra 2017 sa v Univerzitnej

môže motivovať lepšie ako trávenie času

knižnici TUKE konalo multiplikačné

s ľuďmi, s ktorými Ťa spája rovnaký cieľ?

podujatie ku projektu Talented Europe.

Jedným zo zásadných rozdielov medzi

Priestory knižnice zaplnili študenti

učením sa doma a na jazykovom kurze je

vysokých a stredných škôl, zástupcovia

ten, že na kurze je viac zábavy, výučba

spoločností a pedagogickí pracovníci.

prebieha dynamicky, máš možnosť získať

Súčasťou podujatia boli 4 prednášky

však pri takejto forme štúdia jazyka

nových priateľov, dozvedieť sa zaujíma-

na tému zamestnateľnosti a talentu.

môžeš sledovať svoje zlepšovanie?

vosti. Diskusia na určitú tému nikdy nie

Prezentovať prišli Lucia Duchyňová

reálií, má tiež dostatočné znalosti
o literatúre, médiách a podobne.

je tá istá pretože každý má na tému iný

z T-Systems Slovakia, Petra Bajusová

Sú ľudia, ktorým samoštúdium vyhovuje.

názor, a to ponúka nové pohľady na svet.

z iGrowNetwork, Peter Šipoš z IBM

Sú však aj takí, ktorí potrebujú niekoho,

V skupine sú rôzne charaktery a ľudia

a Mariana Račková z Katedry spoločen-

Autor:

kto by ich motivoval, majú radi

z rozdielnych odborov a iného prostredia

ských vied TUKE. Pod vedením španiel-

Mgr. Alena Tomková

štruktúru a interakciu s ľuďmi. Žiadajú

a každý z nich prináša niečo nové. Kurz

skych partnerov si v rámci workshopu

si opravovanie chýb a ocenia pomoc

Ťa môže tiež prostredníctvom týchto ľudí

účastníci mohli vyskúšať prácu

s ťažším učivom. Nechcú strácať čas

nabiť množstvom pozitívnej energie.

s platformou a mobilnou aplikáciou

hľadaním odpovedí, ktoré im niekto

K mnohým zaujímavým a zábavným

a mnohí z nich sa hneď zaregistrovali na stránke talentedeurope.eu.

iný môže hneď poskytnúť. Nehrnú

aktivitám by si sa pri samoštúdiu ani

Cesta za mnohojazyčnosťou sa niekedy

sa len za cieľom naučiť sa jazyk. Páči

nedostal, pretože si vyžadujú väčší

môže zdať nekonečná. V dnešnej dobe,

sa im aj samotný proces učenia sa.

počet ľudí. To však neznamená, že

Autori:
Mgr. Katarína Planetová,
Mgr. Martina Pľuchtová

študentov hľadajú v rámci celej Európy.

A prečo je tento projekt zaujímavý

Talented Europe je zaujímavým

Posledné prieskumy potvrdzujú, že

a prínosný aj pre VÁS?

viac ľudí Ťa oberá o čas na kurze.

projektom v rámci programu Erasmus

na jednej strane zamestnávatelia majú

základné požiadavky zamestnávate-

Jazykový kurz je totiž viac ako učenie

Študenti si navzájom pomáhajú, a tak

Plus (podprogram KA2), ktorý bol

veľký záujem o takýchto kandidátov,

ľov, ale aj celej modernej globalizova-

sa slov či gramatických pravidiel. Učiteľ

ako učiteľ, môžu tiež odovzdávať svoje

schválený a spustený v roku 2015.

na druhej strane poukazujú na ich

školy/univerzity, cez Talented Europe

nej spoločnosti, sa vynára otázka: aký

prezentuje rôzne metódy a stratégie

vedomosti druhým. Nie je to teda len

Na jeho čele stoja dve vzdeláva-

nedostatok, resp. „neviditeľnosť“ na trhu

získate prístup k zaujímavým spoloč-

je najlepší spôsob učiť sa cudzí jazyk?

ako sa cudzí jazyk učiť a navádza Ťa

o interakcii učiteľa a študenta. Je to aj

cie inštitúcie CIFP Cesar Manrique

práce. Aj preto je heslom tohto projektu

nostiam a ich ponukám práce či stáže.

kedy znalosť cudzích jazykov patrí medzi

• Ak ste študent či absolvent vysokej

Rovnako si vie firma nájsť práve Vás.

na určité učebné návyky. Inými slovami,

o spolupráci študentov, šanca aktívne

a IES Puerto de la Cruz (Tenerife,

„Spájame mladé talenty so zamest-

V súčasnosti existujú neobmedze-

učíš sa učiť sa cudzí jazyk. Učiteľ

počúvať iných a reagovať, zvykať si

Španielsko) a ďalšími partnermi sú Out

návateľmi v celej Európe“. Prínosom

né možnosti. Najlacnejšou cestou je

sa vie orientovať v množstve učebníc

na rôznu výslovnosť či prízvuk.

of the Box International a projektová

oproti iným možnostiam je okrem

Talented Europe viete nájsť a osloviť

stiahnuť si mobilnú aplikáciu akou je

a dokáže vybrať vhodný materiál zod-

agentúra EPA (Brusel, Belgicko).

ľahkej dostupnosti prostredníctvom

mladých a talentovaných ľudí, ktorí

Duolingo alebo Memrise, a učiť sa nové

povedajúci Tvojej jazykovej úrovni

Dnes je ponuka jazykových škôl naozaj

Katedra jazykov TUKE má na starosti

mobilnej aplikácie aj skutočnosť, že

sa môžu stať vašimi zamestnancami.

slová. Pripojiť sa na internet a vypĺňať

a požiadavkám. Aj keď sa stáva, že nie

bohatá. Ak sa nevieš rozhodnúť pre

najmä preklady všetkých materiálov

kvalitu konkrétneho uchádzača potvrdí

online gramatické cvičenia, pozrieť

všetci účastníci sú na rovnakej úrovni,

jazykovú školu, skús takú, ktorá je pre

do hlavných európskych jazykov

svojím hodnotením univerzita, resp.

môžete svojím hodnotením po-

si film, Youtube video alebo prečítať

učiteľ v kurze sa čo najviac snaží tieto

teba najdostupnejšia, má prijateľné ceny

a slovenčiny, ako aj diseminačné aktivity.

jej oprávnení pedagogickí pracovníci

tvrdiť schopnosti Vašich šikov-

blog. Kúpiť si cudzojazyčnú knihu

rozdiely zmierniť správnym výberom

kurzov a nepožaduje kúpu drahých kníh

V projekte ju zastupujú Mgr. Martina

z adekvátnych fakúlt alebo pracovísk.

ných študentov, a tak im pomôže-

alebo časopis, prípadne učebnicu pre

aktivít. Učiteľ pomôže, poradí, vysvetlí

a materiálov. Skús napríklad tú našu,

Pľuchtová, Mgr. Soňa Polakovičová,

samoukov. Sú to vždy dostupné a dobré

a odpovie na všetky Tvoje otázky.

Jazykovú školu pri Katedre jazykov

PhD. a Mgr. Katarína Planetová.

spôsoby pre zlepšovanie sa v cudzom

Povzbudzuje Ťa k lepšiemu výkonu.

TUKE. Veď lepšie ako čítať je skúsiť

jazyku, pretože sa môžeš učiť doma,

• Ak ste zástupca spoločnosti, cez

• Ak ste akademický pracovník,

te získať zaujímavú prácu či stáž.
Webová platforma aj mobilná aplikácia
sú už spustené a plne funkčné. Zoznam

Registrácia na talentedeurope.eu je
ZADARMO a spravujete si ju sami.

a presvedčiť sa. Znalosť cudzieho jazyka

Cieľom projektu Talented Europe je

registrovaných študentov, spoločnos-

používať akékoľvek materiály, učiť sa

Je ťažké pochopiť nielen fungovanie

predsa obohacuje Tvoj život, otvára

prepojenie šikovných a talentovaných

tí a vzdelávacích inštitúcií neustále

to, čo Ťa zaujíma, a pri tom všetkom

jazyka, ale aj kultúru používateľov

Tvoju myseľ, a môže viesť k neočaká-

študentov, ako aj čerstvých absolventov

rastie. Všetko, čo treba urobiť, je regis-

Tak neváhajte a zaregistrujte

ísť svojím vlastným tempom. Ako

tohto jazyka, ktorá sa často, aspoň

vaným možnostiam v budúcnosti.

s firmami či inštitúciami, ktoré takýchto

trovať sa na stránke talentedeurope.eu.

sa ešte dnes!
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Poland, kde sme zblízka videli plne automatizovanú výrobnú linku talianskej au-

INFO CENTRUM TUKE PRE TEBA V NOVOM!

tomobilky Fiat, a to sa tiež nevidí každý
deň. Architekti sa zase postarali o malú
exkurziu priamo po meste Gliwice,
počas ktorej sme videli historické aj
novodobé stavby a dozvedeli sme sa
o nich rôzne detaily. Mali sme možnosť
pozrieť si stavbu novej modernej arény
pre športové a kultúrne podujatia,
ktorá bude mať kapacitu 17 tisíc návštevníkov. Záver exkurzie po meste
bola návšteva centra pre riadenie

Autori:
Ing. Alica Fedoriková
Ing. Martin Conev
Foto:
Ing. Matej Bereš

Boli sme na letnej
škole CEEPUS

V dňoch 18.-27.92018 sme sa zúčastnili

Nabrali sme rôzne skúsenosti,

dopravy v meste. Išlo o veľmi moderné

International Summer school v rámci

napríklad sme skúšali vyrobiť vlastný

centrum, z ktorého bolo možné vidieť,

programu CEEPUS (Central European

fotočlánok. Ďalej sme mali možnosť

sledovať a riadiť dopravu na križovat-

Exchange Program for University

vidieť zariadenia na identifikáciu

kách a dopravných uzloch v meste.

Studies). Summer school mala podnázov

kovových ale aj amorfných materiálov,

Pomocou kamier, na diaľku riadených

Interdisciplinary Approach in Shaping

ich vlastností, štruktúrnu analýzu.

semaforov, či LED tabulí s dopravnými

Sustainable Public Space a organizova-

Laboratóriá zariadené na špičkovej

značkami pracovníci pomocou špeciál-

la ju Silesian University of Technology

úrovni prístupné pre študentov

neho softvéru prispôsobujú intervaly

v poľskom meste Gliwice. Zúčastnilo sa

ponúkajú naozaj široké spektrum

semaforov tak, aby v meste nedochá-

jej viac ako 50 doktorandov z 8 krajín

možností experimentálneho bádania

dzalo ku kolíziám a zápcham a taktiež

strednej a východnej Európy (Slovensko,

aj v oblasti nanomateriálov, práškovej

je program schopný rozoznať meškajúci

Česko, Poľsko, Srbsko, Rumunsko,

metalurgie či 3D tlače z kovu a plastu.

autobus a na križovatke ho uprednost-

Macedónsko, Chorvátsko, Kosovo). Keďže

niť. V rámci voľného času sme spoznávali

hlavnou myšlienkou letnej školy bola

Samozrejme, letná škola nie je len

mesto, boli sme sa pozrieť na najvyššiu

vzájomná spolupráca medzi študentmi

o prednáškach a seminároch, ale absol-

drevenú stavbu na svete – rádiostani-

z rôznych odborov, stretli sa na jednom

vovali sme aj niekoľko veľmi zaujíma-

ca v Gliwiciach, ktorá bola predmetom

mieste architekti, stavbári, strojári,

vých exkurzií. Za zmienku stojí návšteva

vyprovokovania 2. svetovej vojny. Tiež

baníci, zlievači, materiáloví inžinieri,

historickej bane na striebro v mestečku

sme navštívili múzeum umeleckého

kvalitári, ergonomici, elektrikári či infor-

Tarnowskie Góry z obdobia 16.-19.-teho

odlievania, ktoré sa nachádza

matici. Program letnej školy bol naozaj

storočia. Počas približne hodinovej

v bývalom areáli uhoľnej bane.

pestrý – spoločné prednášky zo všetkých

prehliadky sme prešli 1,7 km dlhú ručne

odborov, samostatné laboratórne ex-

vykopanú šachtu, pričom 270 m sme

Vycestovať v rámci štúdia do zahraničia

perimenty a workshopy. My osobne

sa plavili v člne po kanáli, ktorý bol

vždy znamená dobrodružstvo, nové

sme boli súčasťou skupiny, ktorá patrila

v bani vytvorený. Miestami boli šachty

poznatky a skúsenosti, zdokonalenie

pod Faculty of Mechanical Engineering

tak nízke, že prilby na našich hlavách

sa v angličtine (či poľštine), miestny

a tá bola zameraná na nové progresív-

boli v skutku užitočné! Ďalšiu zaujímavú

božský nápoj a veľmi veľa priateľov

ne materiály súčasnosti a budúcnosti.

exkurziu sme absolvovali vo fabrike FCA

po celom svete. A to už stojí za to :).
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Hlavná budova TUKE
Letná 9, 042 00 Košice
055/602 2684
info@tuke.sk

HLASUJ ZA TUKE V KATEGÓRII:
SUBJEKT

1. KOLO

2. KOLO

HLASUJ NA
WWW.KOSICANROKA.SK
A VYHRAJ!
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