
Štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach3-2017/2018



Ing. Adrián Harčár, PhD., 

Ing. Katarína Valentová 

redakčná úprava

Ing. arch. Eva Adamčíková 

sadzba, dizajn

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

šéfredaktor, 

rektor Technickej univerzity v Košiciach

Dr. h. c. prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD., 

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., 

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD., 

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.,

Ing. Marcel Behún, PhD.

Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie príspevkov. Nepredajné.

Redakcia:

4 Krátke správy 

8 Univerzita III. veku v Košiciach - miesto 

	 inšpirácie	a	vzájomného	učenia 

12 Game Development - Visual Art - Education 

13 Vzdelávanie pre podporu miestneho rozvoja 

 vidieckych oblastí 

14 FMMR	oslavovala	65.	výročie	založenia 

15 Osobnosť	vedy	a	techniky	2017 

16 Nové inovatívne startupy v Inkubátore TUKE

17 EDU-LAB - Stakeholder meeting in Maribor

17 TUKE	posilňuje	tradičné	partnerstvo	s	Rzeszow	

 University of Technology

18 Náš absolvent priekopníkom cykloturistiky 

 na východe

19 Stavebná fakulta aktívna 

	 v	celoživotnom	vzdelávaní

20 WIRE	2017

21 Študenti	FEI	v	šou	„Čo	ja	viem”	

21 Kam	na	vysokú	2018

22 Úspech	doktorandiek	EkF	v	súťaži	

 o Cenu guvernéra NBS

23 Študentská	osobnosť	Slovenska	

	 pre	akademický	rok	2016/2017

24 Erasmus príbehy študentov SvF

25 Je	jedno,	odkiaľ	si,	s	nami	môžeš	

	 byť	s	celým	svetom

26 News	in	Brief

30 BEST Košice

Obsah

Ing. Róbert Klik 

foto titulná strana

HALÓ TU, číslo 3, ročník 26.  

Vydáva Rektorát Technickej univerzity  

v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice. 

Február 2018. 32 strán.  

Najbližšia uzávierka: 30.04.2018. 

Kontakt: halo@tuke.sk

Tlač: VIENALA s.r.o. 

Náklad: 800 ks



Autor: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

Autor: 

Mgr. Peter Čekan, PhD.

Autor: 

Mgr. Peter Čekan, PhD.

Osobnosť vedy 
a techniky 2017

25. výročie 
založenia KIP

Podpis zmluvy 
medzi LF TUKE 
a Moskovskou štátnou 
technickou univerzitou 
civilného letectva

Úspechy študentov 
SvF na súťaži 
ABF Slovakia 

Návšteva astronautky 
na LF TUKE

TUKE na Zimnej 
univerziáde SR 2018

Autor: 
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Autor: 
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Cena za vedu a techniku je jedným 

z najvýznamnejších podujatí Týždňa 

vedy a techniky na Slovensku. 

Odkazom podujatia je uznanie a 

ocenenie práce slovenských vedcov 

za ich osobitý význam pre rozvoj 

spoločnosti. Udeľovanie ocenení v 

oblasti vedy a techniky sa konalo 

9.11.2017 v historickej budove 

Národnej rady Slovenskej republiky 

v Bratislave na Župnom námestí. 

Ocenenie získal Dr.h.c. prof. Ing. Jozef 

Živčák, PhD. z Katedry biomedicínskeho 

inžinierstva a merania, Strojnícka 

fakulta TUKE v kategórií Celoživotné 

zásluhy v oblasti vedy a techniky 

za dlhoročnú koordináciu výskumu, 

vývoja, výroby a implementácie  im-

plantátov šitých na mieru a vyrobených 

aditívnymi technológiami.  

Najvyššie ocenenie  Združenia ABF 

Slovakia BAKALÁR 2017 – 1. miesto 

v sekcii Inžinierske konštrukcie 

a dopravné stavby získal Bc. Ľuboš 

Fridmanský s prácou „Lávka pre peších 

v Tatranskej Lomnici“. Školiteľom bol 

prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. Cena 

bola udelená za komplexné statické 

a konštrukčné riešenie lávky a originálny 

prístup osadenia konštrukcie do vyso-

kohorského prostredia. V sekcii Vodné 

stavby a vodné hospodárstvo získal 

1. miesto Bc. Matúš Lechman  s názvom 

práce „Prírode blízke a technické 

protipovodňové opatrenia“, ktorú viedla 

Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, 

PhD. Cena bola udelená za  tvorivý 

prístup a komplexnosť riešenia proti-

povodňového opatrenia a propagáciu 

spoločensky užitočného riešenia.

V roku 2017 oslávila Katedra inžinier-

skej pedagogiky 25. výročie fungovania 

na TUKE v súčasnej podobe. Katedra 

študentom a absolventom TUKE or-

ganizáciou doplňujúceho pedago-

gického štúdia umožňuje získať pe-

dagogickú spôsobilosť vyučovať 

odborné (profesijné) predmety. Pre 

učiteľov TUKE organizuje kurz vy-

sokoškolskej pedagogiky. Katedra 

oslávila výročie spoločným slávnost-

ným stretnutím s vedením jednotli-

vých zmluvných cvičných škôl TUKE.

Delegácia vedená dekanom Leteckej 

fakulty, Dr.h.c. doc. Ing. Stanislavom 

Jednou z  významných návštev, ktoré 

v októbri zavítali na fakultu bola aj 

účastníčka vesmírnej misie STS-131, 

americká astronautka, Dorothy 

Lindenburger. O svoje nezabudnu-

teľné a jedinečné zážitky z kozmu sa 

prišla podeliť aj so študentmi Leteckej 

fakulty. V úvode svojho vystúpenia sa 

venovala náročnému procesu prípravy 

na dráhu astronauta. V druhej časti 

poukázala na dôležitosť prípravy a vzde-

lávania v technickej oblasti. Podporila 

tak aj správnosť rozhodnutia nového 

manažmentu fakulty o vzniku nového 

študijného programu na Leteckej 

fakulte - Letecké a kozmické tech-

nológie. Pani astronautke ďakujeme 

za jej slová uznania a podpory.

Na 5. ZUSR vo Zvolene študenti TUKE 

ukázali, že patria medzi top univerzit-

ných športovcov Slovenska, pričom 

spomedzi 319 účastníkov získali až 19 

vzácnych kovov – 6 zlatých, 5 striebor-

ných a 8 bronzových, čo v medailovej 

bilancii znamenalo druhé miesto 

za UK Bratislava (21 medailí). Potešilo 

zlato našich florbalistov, a najviac 

medailí sme získali v bedmintone 

zásluhou Tomáša Dratvu s dvoma 

zlatými a jednou bronzovou medailou. 

Rovnako úspešní sme boli v pretláčaní 

rukou. Medailovú zbierku dopĺňalo 

striebro v karate, dve bronzové 

v stolnom tenise a po jednej bronzovej 

v tanečnom športe a v tlaku na lavičke.

SZABOM, PhD., MBA, LL.M., sa dňa 

9.10.2017 zúčastnila podpisu zmluvy s 

Moskovskou štátnou technickou univer-

zitou civilného letectva pod vedením 

prof. Borisa P. Eliseeva, dlhoročného 

generálneho riaditeľa ruského štátneho 

leteckého dopravcu – Aeroflot. Tento 

krok otvoril dvere ku vzájomnej 

spolupráci Leteckej fakulty s týmto re-

nomovaným zahraničným partnerom. 

Obaja zástupcovia leteckých akade-

mických inštitúcií sa dohodli na oboj-

stranne výhodnej vzájomnej spolupráci 

v oblasti vedecko-pedagogických 

aktivít, ale i vzájomnej výmeny mobilít. 

Nie menej dôležitou je aj výmena 

nových informácií a poznatkov v oblasti 

civilného letectva oboch štátov. 

V budúcnosti veríme, že sa zmluva 

rozšíri aj o ďalšie zaujímavé body, 

ktoré budú prínosné tak pre LF, ako 

aj pre nášho zahraničného partnera.

Dni otvorených dverí 
na Stavebnej fakulte 

Autor: 

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.

Stavebná fakulta TUKE otvorila 

v dňoch 20. a 21. 2 dvere do učební 

a laboratórií pre záujemcov 

o štúdium zo stredných škôl ale aj 

širšiu verejnosť. Počas podujatia 

predstavila interaktívnou formou 

možnosti štúdia a študentského 

života, ukázala inovatívne spôsoby 

výučby a v laboratóriách si návštev-

níci pozreli fungovanie najnovších 

špičkových zariadení a prístrojov 

využívaných pri výskume a vzdelávaní. 

V prednáškovom bloku „Stavebníctvo 

očami IT“ sme poukázali na kreatívnu 

náplň práce a poslanie profesie 

stavbára v 21. storočí. O perspektíve 

uplatnenia a spoločenskom dopyte 

po mnohých profesiách, na ktoré 

pripravujeme našich študentov 

porozprávali zamestnávatelia.  

Dni otvorených dverí na Stavebnej fakulte
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Návšteva z Ukrajiny Memoriál 
Gálovcov 2018

Evolúcia človeka

Autor: 

Ing. Daniela Tomášová

Autor: 

Mgr. Peter Murín

Autor: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

Na pôde Technickej univerzity 

v Košiciach sme 15. februára 2018 

privítali návštevu z Ukrajiny. Pri 

tejto príležitosti bolo podpísaných 

7 memoránd o spolupráci v oblasti 

vzdelávania s inštitúciami poskytujú-

cimi stredné a nižšie vysokoškolské 

vzdelávanie. Malo by  to napomôcť 

uchádzačom z Ukrajiny pokračovať 

v štúdiu na našej univerzite. Prorektor 

pre vzdelávanie, p. prof. Lumnitzer, 

predstavil zúčastneným našu 

univerzitu, pár slov o svojom živote 

na Technickej univerzite v Košiciach 

povedali naši študenti z Ukrajiny 

a nakoniec si návšteva prezrela 

niektoré fakultné laboratóriá.

Dňa 1. 2. sa v telocvični na Jedlíkovej 7 

uskutočnil stolnotenisový turnaj 

zamestnancov a doktorandov TUKE, 

ktorým si každoročne pripomíname 

našich bývalých kolegov Jána Gála, 

dlhoročného pracovníka KTV a jeho 

syna Mariána, odborného asistenta 

na Ekonomickej fakulte. Turnaja, organi-

začne zastrešeného Katedrou telesnej 

výchovy a Ekonomickou fakultou 

sa zúčastnila dvadsiatka súťažiacich za-

stupujúcich FEI, FMMR, SjF, BERG, FVT ale 

i rektorátnych pracovísk ako KTV či ÚVT. 

Víťazmi sa stali u mužov Rudolf Jánoš, 

odborný asistent na SjF a u žien Ľudmila 

Pavliková, odborná asistentka na EKF.

..... a aj preto KTV TUKE v spolupráci 

s ATU Košice, Florbalovým a bedmin-

tonovým klubom ATU Košice, SAUŠ, 

a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky tak ako 

každý rok aj v roku 2018 bude or-

ganizovať množstvo športových 

podujatí určených pre študentov a za-

mestnancov univerzít, stredoškol-

skú mládež a pre členov klubov, 

ktoré zastrešuje Technická univerzita 

v Košiciach. Celkovo sa v roku 2017 

týchto športových  akcií zúčastnilo cca 

1500 športovcov. Bližšie informácie je 

možné získať u učiteľov, ktorí jednotlivé 

športové akcie organizujú resp. na  

http://ktv.tuke.sk/ alebo fb: Ktv Tuke.

Autor: 

Ing. Daniela Tomášová

Autor: 

Ing. Adrián Harčár, PhD.

48. ročník 
minifutbalového 
turnaja o pohár 
dekana LF

XVIII. Reprezentačný 
ples TUKE 2018

Indický deň na TUKE

Autor: 

Mgr. Peter Čekan, PhD.

Záver roka sa na LF niesol aj v duchu 

športu. Výsledkom je aj organizovanie 

najstaršieho, v poradí už 48. ročníka 

minifutbalového turnaja na Slovensku 

- memoriálu Jána Hunčára, o pohár 

dekana Leteckej fakulty, ktorý 

sa uskutočnil 17.12.2017. V tento deň 

sa stala multihala na Alejovej ulici 

hostiteľom ôsmych tímov tvorených 

hráčmi, ktorých vek presiahol min. 

30 rokov. V priebehu podujatia sa každý 

z tímov snažil v rámci pravidiel fair-play 

získať prevahu nad svojimi súpermi. 

Víťazom sa tento rok stalo družstvo 

Technickej univerzity v Košiciach. 

Víťazi si z rúk pána dekana prevzali 

ocenenie  - putovný pohár dekana LF. 

Ples TUKE si našiel svoje miesto 

medzi vrcholnými umeleckými a spo-

ločenskými podujatiami v Košiciach. 

Každoročne ho svojou prítomnosťou 

poctia významné osobnosti akademické-

ho, kultúrneho a hospodárskeho života.

Platilo to aj o tohtoročnom XVIII. 

Reprezentačnom plese TUKE, ktorý 

sa konal 20. januára 2018 v priesto-

roch hotela DoubleTree by Hilton. Už 

tradične sa celý ples niesol vo vy-

nikajúcej atmosfére, ktorú mode-

rátorským a hereckým majstrov-

stvom násobil Michal Hudák.

O umelecký zážitok sa postarali 

a hostí počas večera zabávali:

• Balet Štátneho divadla Košice,

• Hudobná skupina New Barbados,

• Košický salónny orches-

ter a Musica Iuvenalis,

• Ľudová hudba Hvizdošovci,

• Nela Pocisková a Filip Tůma.

Krajina tisícich tvárí, podôb a vôní. 

V utorok 13. februára 2018 ste 

sa v priestoroch Univerzitnej knižnice 

TUKE mohli vydať na prehliadku 

Indie - jednej z najväčších, najľud-

natejších a najkontrastnejších krajín 

sveta. Sprievodcami podujatia boli 

tí najpovolanejší - indickí študenti, 

ktorí tvoria druhú najpočetnej-

šiu skupinu zahraničných študentov 

našej univerzity. Študenti rôznych 

fakúlt predstavili historické pamiatky, 

kultúru, náboženstvá,  jedlá a rôzne 

tajomstvá Indie. Ďalej nám zaspievali 

indické piesne, predviedli hodinu 

jógy a ukážku z filmu, v ktorom 

hrá jeden zo študentov. V nepo-

slednom rade sme mali možnosť 

ochutnať indické špeciality. Bol 

to nezabudnuteľný zážitok.

Kľúč ku kariére 2017

Autor: 

prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.

Dňa 30.11.2017 Strojnícka fakulta 

TUKE pod záštitou dekana fakulty, 

Dr.h.c. mult. prof. Františka Trebuňu, 

CSc., organizovala workshop pre 

študentov Kľúč ku kariére. Akcie 

sa zúčastnili zástupcovia významných 

strojárskych firiem, ktorí prezentovali 

svoju spoločnosť, voľné pracovné 

pozície, stáže, brigády či rôzne 

programy pre študentov. Zároveň 

zadefinovali požiadavky praxe kladené 

na súčasných absolventov – strojárov. 

Pre študentov vznikol priestor 

na nadviazanie kontaktov so za-

mestnávateľmi a získanie informácií 

o trhu práce. Kľúč ku kariére bol pre 

zamestnávateľov skvelou príležitosťou 

spoznať kvalitných študentov. 

Akcia bola zakončená tombolou 

zo sponzorských firemných darov.  
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Spomienky zakladateľa

 „Myšlienka poskytnutia možnosti vzde-

lávania ľuďom v tzv. treťom veku veľmi 

silne rezonovala začiatkom deväťdesia-

tych rokov minulého storočia. Prístup 

seniorov do univerzitných posluchár-

ní a odborných pracovísk, prijímanie 

nových informácií a poznatkov, vypro-

filovali v seniorskej populácii veľmi 

evidentný záujem, ktorý bol i v médiách 

pozitívne podporovaný. Túžba seniorov 

prísť resp. sa vrátiť na univerzitnú 

pôdu bola veľká,“ spomína zakladateľ 

UTV, doc. Ing. Michal Kostelný, CSc. 

Pribúdali informácie o tejto činnosti 

zo zahraničia a čo bolo povzbudzujú-

ce, pozitívne sa menili v tomto smere 

podmienky aj v našich susedných 

krajinách. Z iniciatívy pána rektora 

našej vtedajšej Vysokej školy technickej 

v Košiciach, prof. Ivana Hrivňáka, sa táto 

idea na začiatku roka 1992 bezprob-

lémovo osvojila najskôr na  stretnutí 

rektorov našich troch košických univerzít 

– Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 

(prof. Lev Bukovský), Vysoká škola vete-

rinárska v Košiciach (prof.   Rudolf 

Cabadaj) a Vysoká vojenská škola 

letectva gen. M. R Štefánika v Košiciach 

(doc. František Olejník). Samozrejmosťou 

bolo, že sa k tejto myšlienke pridala 

aj Podnikovohospodárska fakulta 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 

so sídlom v Košiciach (doc. Chvál). 

„Ako prorektor pre vzdelávanie som mal 

pred sebou novú výzvu, takpovediac 

vytvoriť „vzdelávací inštitút pre seniorov“, 

ktorého názov sa začal dosť markantne 

etablovať aj na zahraničných univerzitách 

ako Univerzita tretieho veku. V následnej 

komunikácii s mojimi kolegami, ktorí UTV 

v jej prvých rokoch spravovali, sme popri 

technických prípravách začali zostavovať 

plán štúdia.“ doplňuje doc. Kostelný. 

„Verbálnou propagáciou, plagátmi, ale 

aj letákmi v MHD, oznamom v krajských 

médiách sa pozvoľne začala registrácia 

prvých poslucháčov UTV na pôde našej 

univerzity. Celkový počet študentov, ktorí 

sa zapísali v októbri do prvého ročníka 

bol 124. Interný cieľ, začať činnosť 

Univerzity tretieho veku v Košiciach 

už v akademickom roku 1992/1993 

sa     stal realitou. Študijný program 

tvorili prednášky profesorov a docentov 

zo všetkých pracovísk univerzity, ale 

i prednášky osobností z verejného života 

(napr. sídelný biskup Mons. F. Tondra). 

Záverečný test bol pre mnohých návratom 

„na skúšku“ po desaťročiach. V druhom 

ročníku sa rozbehlo štúdium v študijných 

odboroch a v júni 1994 boli v Aule Maxima 

prvé promócie 95 absolventov UTV.“

Pozitívne ohlasy aktivizovali aj ďalšie 

vysoké školy, ktoré prijali, alebo sa pri-

bližovali nášmu modelu. Úspech 

a popularita štúdia, jeho celoplošné 

rozširovanie vygenerovali potrebu za-

strešujúcej inštitúcie v Slovenskej 

republike. Na našej Vysokej škole 

technickej v Košiciach sa uskutočni-

lo 1. decembra 1994 ustanovujúce 

zasadnutie Asociácie Univerzít tretieho 

veku Slovenskej republiky (ASUTV). 

Celkove 11 univerzít za prítomnosti 

zástupcov Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR a Jednoty dôchodcov 

Slovenska, celkom jednomyseľne dekla-

rovali vznik celoslovenskej inštitúcie. 

pripomenuli Sme Si výročie

V Univerzitnej knižnici Technickej 

univerzity v Košiciach (TUKE) sa 28. 

novembra 2017 uskutočnila kon-

ferencia pri príležitosti 25. výročia 

založenia Univerzity tretieho veku 

v Košiciach pod názvom „Univerzita 

tretieho veku – miesto inšpirácie 

a vzájomného učenia“. Konferencie pod 

záštitou rektora TUKE a Asociácie UTV 

na Slovensku sa zúčastnili zástupcovia 

18 univerzít tretieho veku na Slovensku. 

Konferenciu slávnostne otvoril 

prorektor pre vzdelávanie TUKE, 

p. prof. Lumnitzer, ktorý úvodom ocenil 

Miesto inšpirácie  
a vzájomného učenia
Už	takmer	25	rokov	ponúkame	v	rámci	Univerzity	tretieho	

veku v Košiciach (UTV) záujemcom o túto formu štúdia 

možnosť	kvalitného	ďalšieho	vzdelávania,	osobnostné-

ho	rozvoja	a	sociálneho	zaradenia.	Vyžaduje	si	to	určitú	

mieru	odhodlania,	sebadisciplíny	a	chuti	zmeniť	svoj	život.	

Tak	ako	kedysi	v	mladom	veku,	je	aj	UTV	skúškou	flexibil-

nej	mysle	a	schopnosti	reagovať	na	rôznorodé	povinnosti,	

úlohy,	situácie	i	zvládania	nových	medziľudských	vzťahov.	

UTV	svojím	poslaním,	činnosťou	a	funkciou	nadväzuje	na ge-

rontologický program UNESCO. Jej hlavnou úlohou je sprostred-

kovať	vedecké	poznatky	vo	vybraných	odboroch	ľuďom	v	post-

produktívnom veku. Všetkým tým, ktorí o to stoja a ktorí o 

to prejavili záujem. Má to obrovský prínos pre obe strany. Pre 

pedagógov	v tom,	že	môžu	prenášať	nové	poznatky,	svoje	skúsenosti	

a	vízie	nielen	študentom,	ktorí	majú	aktívny	pracovný	život	ešte	

len	pred	sebou,	ale	aj	ľuďom,	ktorí	už	toho	v	živote	veľa	dokázali,	

ľudom,	ku	ktorým	máme	prirodzenú	úctu	a	ktorých	si vážime.	

Má	to	však	význam	i	pre	študentov	UTV,	pretože	si	rozšíria	

obzor	vedomostí,	získajú	prehľad	o	smerovaní	vývoja	vo	vede,	

technike,	prírodných	vedách,	psychológii,	spoločenských	vedách,	

jazykoch	a	v	ďalších	oblastiach.	To	všetko	im	umožní	plnohodnot-

ne	žiť,	vzdelávať	sa,	vytvárať	kvalitný	životný	program,	udržiavať	

sa	v	psychickej	kondícii	a	v	neposlednom	rade	sa	opäť	vrátiť	

do školských	lavíc,	zaspomínať	si	na	roky	v	nich	strávené,	získať	

bezprostredný	kontakt	so	vzdelávacími	inštitúciami	a súčasným	

procesom	vzdelávania.	Čo	je	hlavné,	znova	sa	nadýchať	toho	

pravého	univerzitného	ovzdušia	so	všetkým,	čo	k	tomu	patrí.	 Haló           9Hlavná téma



medailou autora myšlienky vzniku UTV, 

p. doc. Kostelného, a za dlhoročnú prácu 

v prospech UTV p. Katarínu Kováčovú. 

Následne odzneli príspevky od zástupcu 

Odboru celoživotného vzdelávania 

MŠVVaŠ SR, p. Mgr. Michala Deneša, 

a prezidentky ASUTV, p. Ing. Lucie 

Hrebeňárovej. Ako sprievodná akcia 

konferencie sa uskutočnil samostatný 

workshop určený pre poslucháčov UTV, 

kde odzneli dve prednášky na tému 

„Dôchodky nielen pre dôchodcov“ 

a „Bankovať sa oplatí“. Počas konferen-

cie boli vystavené aj umelecké a ručné 

práce študentov UTV v Košiciach. 

V súčasnosti má ASUTV 18 členov 

a naša UTV je v počte študentov 

na 8. mieste. Od vzniku UTV partici-

povali všetky univerzity v Košiciach. 

V súčasnosti sa podieľajú na UTV 

v Košiciach Technická univerzita 

v Košiciach a Univerzita veterinárske-

ho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Organizácia štúdia

Štúdium je po technicko-organizač-

nej stránke i po pedagogickej stránke 

riadené prorektorom pre vzdeláva-

nie TUKE. Štúdium prvého ročníka 

je pre všetkých študentov spoločné. 

Prebiehajú v ňom úvodné prednášky 

z celého spektra študijných odborov. 

Do druhého ročníka sa môžu študenti 

zapísať po úspešnom vykonaní zá-

verečných testov na konci prvého 

ročníka. Môžu si vybrať prednášky z 11 

študijných odborov, ktoré prebiehajú 

už priamo na príslušnej fakulte, resp. 

univerzite. Toto špecializované štúdium 

prebieha pod vedením odborných 

garantov, ktorí sú zodpovední za úspešný 

priebeh štúdia a jeho obsahovú náplň. 

Študijné odbory sa priebežne inovujú, 

obmieňajú a dopĺňajú podľa záujmu 

a potrieb študentov UTV v Košiciach.

Po ukončení štúdia absolventi dostávajú 

Osvedčenie o absolvovaní Univerzity 

tretieho veku v Košiciach. V akademic-

kom roku 2017/2018 študovalo spolu 

410 študentov, z toho promovalo 169. 

Celkový počet absolventov za celé 

obdobie činnosti záujmového štúdia 

tretieho veku je 3 483 a doposiaľ 

najstarší absolvent mal 85 rokov. 

názOr študenta

„Radšej budem sedieť v lavici v škole, ako 

sedieť v čakárni u lekára, na základe tejto 

poznámky som si vypočula aj rozhovor 

o UTV. Začala som pátrať po informáciách 

a nakoniec som zistila, že aj moja 

priateľka už niekoľko rokov navštevuje 

UTV. To ma ešte viac povzbudilo a v roku 

2011 som sa prihlásila na štúdium“, po-

znamenala najstaršia absolventka, p. Ing. 

Helena Považanová. Keď dovŕšila dô-

chodcovský vek, bola ešte roky aktívna 

v Jednote dôchodcov. Po ukončení 

aktívnej činnosti v tejto organizácii 

jej chýbali aktivity a hlavne kontakt 

s ľuďmi. Štúdium na univerzite nie je 

len o vzdelávaní, je aj miestom nových 

kontaktov, priateľstiev a stretnutí so za-

ujímavými ľuďmi. „Hneď po ukončení 

prvého semestra som sa spriatelila 

s niektorými spolužiačkami a od tej doby 

si spolu vyberáme ďalší študijný odbor, 

ktorý budeme študovať. Vôbec nezáleží, 

že v skupine sú o 15 – 20 rokov starší, 

hlavne, že sme všetci duchom mladí 

a máme rovnaké záujmy. Nezabudnuteľné 

sú aj zážitky zo spoločných návštev 

divadla, múzeí, či prehliadka mesta, 

v niektorých odboroch sa zúčastnili aj re-

laxačno-víkendových akcií, uskutočnil 

sa aj týždeň mentálneho tréningu,“ 

dodáva p. Považanová a už premýšľa nad 

ďalším štúdium v odbore Geoturizmus. 

SlOvO na záver

UTV v Košiciach sa do procesu vzdelá-

vania seniorov úspešne zapája už 25 

rokov. Na univerzitách v Slovenskej 

republike z celkového počtu 1 milióna 

dôchodcov je zapojených v senior-

ských kurzoch na UTV vyše 7 200 frek-

ventantov, z toho 6 186 žien. V tohto 

počtu navštevuje našu UTV v Košiciach 

v súčasnosti asi 550 seniorov. 

Aj naďalej chceme podporovať a ponúkať 

kvalitné vzdelávanie pre seniorov, 

ponúknuť široké spektrum študijných 

odborov, nahradiť výučbu v poslu-

chárni exkurziami, návštevami poľ-

nohospodárskych družstiev, múzeí 

a expozícií, absolvovať čo najväčší 

podiel hodín výučby v teréne, organi-

zovať výlety za prírodnými, ale aj kul-

túrno-historickými krásami a pod. 

Zmyslom našej snahy je ponúknuť 

našim seniorom stále viac možností 

pre plnohodnotný a aktívny život.

Autor: 

Katarína Kováčová
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Záujem mladej generácie o tvorbu po-

čítačových hier a dopyt na trhu práce 

po kvalifikovaných zamestnancoch 

vyvoláva otázky potreby edukácie 

v tejto oblasti. Práve tej problemati-

ke bola venovaná konferencia GVE.

Autorom projektu, ktorý zahŕňal 

dvojdňovú konferenciu, výstavu Fázy 

a koncepty - Homo Ludio Artifex 

v Kasárňach Kulturparku v Košiciach 

a sériu vzdelávacích workshopov 

vektorovej ilustrácie, rastrovej 

digitálnej ilustrácie a 3D modelova-

nia, bol digitálny maliar, ilustrátor 

a pedagóg Zsolt Lukács. Organizátorom 

bola Katedra dizajnu Fakulty umení 

Technickej univerzity v Košiciach 

a odborným garantom prof. Tibor Uhrín. 

Partnermi podujatia boli Slovenské 

centrum dizajnu v Bratislave, Slovenské 

múzeum dizajnu, Pixel Federation, 

Slovak Game Developers Associaton, 

Creative Industry Košice a Škola 

úžitkového výtvarníctva v Košiciach. 

Projekt bol zrealizovaný vďaka podpore 

z Fondu na podporu umenia. 

Výstava Fázy a koncepty - Homo Ludio 

Artifex prezentovala v Kasárňach/

Kulturparku v Košiciach (október 2017) 

umelecké kvality výtvarnej tvorby ta-

lentovaných umelcov pochádzajúcich 

zo Slovenska. Vystavené boli jednotlivé 

fázy tvorby od počiatočných skíc cha-

rakterov a pozadí do počítačových hier, 

cez referenčné fotografie, až po finálne 

výstupy. Kurátorom výstavy bol Maroš 

Brojo, kurátor zbierky multimédií 

Slovenského múzea dizajnu v Bratislave.

Hlavným výstupom projektu bola 

dvojdňová konferencia GVE (Game 

Development - Visual Art - Education) 

realizovaná na pôde Fakulty umení 

TUKE. Predstavili na nej svoje príspevky 

autori pôsobiaci v oblasti súčasných di-

gitálnych hier – Marián Ferko, Lucia 

Šicková, Noémi Ráczová/Zsolt Lukács, 

Maroš Brojo, Táňa Zacharovská, Daniel 

Radocha, Daniel Mihálik a Michal Ivan. 

Príspevky boli zamerané na aktuálnu 

problematiku vývoja hier, upriamo-

vali pozornosť na možnosti edukácie 

a umelecké kvality výtvarnej tvorby.

Dôležitým výstupom boli videá z kon-

ferencie publikované na youtube 

(ich autorom je Julián Bosák zo ŠÚV 

v Košiciach) a katalóg z výstavy a zborník 

konferencie, v ktorom sú publikova-

né nielen zaujímavé ukážky digitálnej 

maľby, ale aj príspevky kľúčových 

osobností z oblasti vývoja digitál-

nych hier. Z hľadiska odborného 

vzdelávania v tejto oblasti zohráva 

dôležitú rolu založenie nového 

odboru digitálna maľba - koncept 

art na Škole úžitkového výtvarníc-

tva v Košiciach. Ako na konferencii pre-

zentovala ilustrátorka a pedagogič-

ka Noémi Ráczová - študenti odboru 

digitálna maľba - koncept art sa zame-

riavajú na 2D grafiku a 3D modelova-

nie, digitálnu animáciu, dizajn charak-

terov a prostredí do počítačových hier.

Autori: 

Mgr. art. Eva Tkáčiková, 

Mgr. art. Zsolt Lukács

Nezamestnanosť mladých ľudí pred-

stavuje v súčasnosti závažný problém 

vo viacerých krajinách Európskej únie. 

Najzraniteľnejšie sú v tomto smere 

vidiecke oblasti. Hlavným dôvodom 

je skutočnosť, že sa tieto oblasti 

vyznačujú obmedzenými možnosťami 

ako sa zamestnať, je tu málo zamest-

návateľov, často aj zlá infraštruktú-

ra, obmedzený prístup k adekvátne-

mu vzdelaniu a ďalšie faktory, ktoré 

znevýhodňujú mladých ľudí v týchto 

oblastiach na trhu práce. Čoraz viac 

dochádza k sťahovaniu mladých ľudí 

do iných regiónov alebo krajín, kde majú 

rozsiahlejšie možnosti ako sa zamestnať. 

Je preto potrebné nachádzať 

spôsoby ako zlepšiť túto situáciu. 

Projekt ERASMUS+ č. 2017-1-SK01-

KA202-035388: Vzdelávanie pre 

miestny rozvoj vidieckych oblastí 

(Education for Local Development of 

Rural Areas -ELDORA) sa zameriava 

práve na riešenie tejto situácie.

Vidiecke regióny Poľska, Slovenska, 

Maďarska a Talianska trápia rovnaké 

problémy - vysoká miera nezamestna-

nosti, dlhodobá nezamestnanosť, únik 

mozgov, znižovanie populácie. Projekt 

ELDORA sa zameriava na mladých ľudí, 

ktorí sú vystavení riziku nezamestna-

nosti (najmä vo vidieckych oblastiach). 

Miera nezamestnanosti mladých ľudí 

(do 25 rokov) v decembri 2016 v part-

nerských krajinách projektu ELDORA 

predstavovala v Taliansku 40,1 %, 

na Slovensku 20,4 %, v Poľsku 17,5 % 

a v Maďarsku 11,9 %. Odliv mozgov 

je tiež spôsobený nedostatočným 

vytváraním nových pracovných miest, 

čo postihuje hlavne Slovensko, Poľsko 

a Maďarsko. Situácia a skúsenosti jed-

notlivých krajín sú veľmi odlišné. Jedným 

z možných východísk ako zlepšovať túto 

situáciu ponúka sociálne podnikanie 

a sociálna ekonomika ako taká.

Kľúčovým faktorom pre rozvoj koncepcie 

sociálnej ekonomiky je vzdelávanie  

mladých ľudí v poslednom ročníku 

stredných a vysokých škôl, nezamestna-

ných mladých ľudí, miestnych lídrov ako 

aj potenciálnych manažérov sociálnych 

podnikov a zástupcov miestnych 

samospráv. Je potrebné  šíriť informácie 

a zvyšovať povedomie širokej verejnosti 

v tejto oblasti. Sociálna ekonomika 

má veľmi nízky podiel na celkovej za-

mestnanosti v regiónoch strednej 

Európy. Vzdelávanie v tejto oblasti 

vytvorí základ pre aktivity obcí, mi-

movládnych organizácií a ďalších prí-

slušných zainteresovaných strán.

Cieľom projektu je posilniť kľúčové 

kompetencie a zručnosti mladých ľudí, 

ktorí končia stredné a vysoké školy, ne-

zamestnaných mladých ľudí a lídrov 

vo vidieckych oblastiach a poskytnúť 

im praktické zručnosti  a znalosti 

potrebné na založenie sociálneho 

podniku. Projekt je orientovaný na lepšie 

využitie miestnych prírodných a 

ľudských zdrojov a na zvýšenie hos-

podárskeho rozvoja vidieckych oblastí 

a na predchádzanie odlivu mozgov.

V rámci projektu bude pripravená 

príručka „Ako vytvoriť a spravovať 

sociálne podniky“, výukový kurz  elek-

tronického vzdelávania, ktorý bude 

obsahovať okrem textu aj výukové videá 

a prípadové štúdie. Prijatie výsledkov 

projektu cieľovou skupinou bude 

umocnené gamifikáciou. Vytváranie 

hier zvýši motiváciu, ale aj zjednoduší 

proces vzdelávania mladých ľudí.

Projekt je koordinovaný Agentúrou 

pre podporu regionálneho rozvoja 

v Košiciach, medzi partnerské inštitúcie 

patrí Ekonomická fakulta TUKE (Katedra 

regionálnych vied a manažmentu), 

regionálne rozvojové agentúry 

z Poľska a Maďarska a tréningová or-

ganizácia z Talianska. Projekt bude re-

alizovaný v rokoch 2017-2019.

Vzdelávanie pre podporu 
miestneho rozvoja 
vidieckych oblastí

Autor: 

Ing. Jozef Bľanda

Konferencia na Fakulte umení TUKE
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Predstavitelia univerzít a vedeckých 

spoločností z celého Slovenska, ale 

aj z Česka, Poľska, Srbska, Chorvátska 

a Maďarska sa zišli 16. novembra 2017 

do Košíc, aby sa zúčastnili na slávnosti 

k 65. výročiu založenia Fakulty 

materiálov, metalurgie a recyklácie 

Technickej univerzity v Košiciach. 

Program osláv odštartovala konferen-

cia pod názvom „65 rokov od Hutníckej 

fakulty k Fakulte materiálov, metalurgie 

a recyklácie“, ktorá sa konala na pôde 

Univerzitnej knižnice Technickej 

univerzity v Košiciach. Okrem 

akademikov však na oslavu prišli aj zá-

stupcovia mnohých priemyselných 

partnerov a firiem, pre ktoré fakulta za 

65 rokov svojho fungovania vychovala 

viac ako 5800 absolventov a približne 

560 doktorandov. Medzi nimi napríklad 

aj generálny riaditeľ a predseda predsta-

venstva Železiarní Podbrezová a bývalý 

absolvent fakulty, Vladimír Soták, ale 

tiež zástupcovia viacerých hutníckych 

firiem z Košíc, vrátane U. S. Steel Košice, 

s.r.o. Spoločenská časť programu osláv 

vyvrcholila večer stretnutím absol-

ventov a Šachťákom, teda prijímaním 

nových členov do hutníckeho cechu 

a tiež oficiálnym krstom nového názvu, 

ktorý fakulta nesie už od 1. júla 2017. 

Za krstných otcov FMMR boli menovaní 

generálny riaditeľ akciovej spoločnos-

ti Železiarne Podbrezová a.s., Vladimír 

Soták, prezident firmy U. S. Steel 

Košice, s.r.o., Scott Buckiso, ale aj Milan 

Veselý zo spoločnosti Slovalco, a.s. 

a Peter Kamarás z firmy Pikaro s.r.o.

Ako zmenu názvu fakulty vysvetlila 

dekanka, Iveta Vasková, aj keď hutníci 

sú veľmi pyšní na svoje tradície 

a naďalej budú ich hrdými šíriteľmi, 

názov Hutnícka nezodpovedal súčasnej 

realite, evokoval možnosť uplatnenia 

absolventov fakulty len v hutníckych 

podnikoch a neoslovoval primerane 

záujemcov z radov študentov stredných 

škôl na Slovensku ani v zahraničí. 

A pri súčasnom počte vysokých škôl 

na Slovensku a stave demografic-

kej krivky to bol preto nevyhnutný 

krok. Podľa Ivety Vaskovej to však nie 

je iba nové meno, ale najmä nová vízia 

a snaha vybudovať z fakulty modernú 

vzdelávaciu inštitúciu 21. storočia, 

ktorá bude schopná vychovávať 

ďalšie generácie odborníkov. 

Po krste sa už mohol naplno 

rozbehnúť kultúrny program, v ktorom 

sa s ľudovými piesňami a tancami pred-

stavili aj študenti a učitelia súkromných 

škôl Železiarní Podbrezová a.s. pod 

vedením Romana Snopka. Do Košíc 

prišli aj členovia speváckeho zboru 

Štiavničan z Banskej Štiavnice, aby 

podporili fakultu, ktorá len nedávno 

získala oficiálne oprávnenie používať 

meno pokračovateľky Banskej akadémie 

v Banskej Štiavnici a rok založenia 1762.

FMMR  
oslavovala 65. 

výročie založenia

Autor: 

Laco Kerekeš

Udeľovanie ocenení vedcom a výskumní-

kom za ich výsledky v oblasti vedy 

a techniky je už tradičnou a neoddeli-

teľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky 

na Slovensku, ktorého hlavným orga-

nizátorom je MŠVVaŠ SR v spolupráci 

s CVTI SR a jeho Národným centrom pre 

popularizáciu vedy a techniky v  spo-

ločnosti. Ceny za vedu a techniku odo-

vzdávala MŠVVaŠ SR, Martina Lubyová.

Cenu za vedu a techniku 2017 si 

v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti 

vedy a techniky prevzal Dr. h. c. prof. Ing. 

Jozef Živčák, PhD., zo Strojníckej fakulty 

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

je vedúcim Katedry biomedicínske-

ho inžinierstva a merania na Strojníckej 

fakulte Technickej univerzity v Košiciach 

a riaditeľom Ústavu špeciálnych inži-

nierskych procesológií. Medzi najdô-

ležitejšie konkrétne aplikácie patria 

implantáty šité na mieru, ktoré boli a sú 

predmetom výskumnej činnosti, ako aj 

špičkové laboratóriá pre oblasť merania 

a aditívnych výrobných technológií. 

V súvislosti s udelením významného 

ocenenia sme Dr.h.c. prof. Ing. Jozefa 

Živčáka, PhD. požiadali o rozhovor.

Ako vnímate toto ocenenie a čo pre Vás 

znamená?  

J. ŽIVČÁK: Ocenenie, ktoré mi bolo 

udelené, vnímam ako víťazstvo vedy 

na Slovensku, vzhľadom k tomu, 

že uvedenému priestoru vedec-

ko-výskumnej platformy sme venovali 

obrovské množstvo času a v neposled-

nom rade aj prostriedkov z rôznych 

zdrojov financovania. Takúto synergickú 

kombináciu možností je možné imple-

mentovať len so silným a zanieteným 

kolektívom spolupracovníkov, ktorý ja 

mám a som na nich hrdý či na SjF TUKE, 

ako aj vo firme CEIT BMI s. r. o. Košice. 

Môžete nás aspoň stručne oboznámiť 

s Vašou vedeckovýskumnou činnosťou? 

J. ŽIVČÁK: Moja vedecko-výskumná 

činnosť – to je neustály kolobeh 

myšlienok, experimentov, konzultá-

cií a práce s tímami, ktoré mi prinášajú 

každý deň nové a nové nápady, pretože 

tvrdím, že „debaty generujú myšlienky“, 

ktoré potom premieňame do experi-

mentov a následne do realizácií. Viete, 

oblasť aditívnych technológií nám 

otvorila novú dimenziu pre uplatnenie 

jej produktov novej generácie pre oblasť 

zdravotníctva a medicíny. Podarili sa 

nám niektoré svetové prvenstvá a ja som 

šťastný, že je to na Slovensku – máme sa 

právom čím hrdiť, možno je to odvážne, 

ale je to na mieste – aplikácie užívateľov 

výsledkov nášho výskumu sú toho 

dôkazom a koniec koncov aj referencie 

verejnosti doma i v zahraničí. Budúcnosť 

výskumu vo viacerých oblastiach je 

vo vývoji materiálov v oblasti implan-

tátov, šitých na mieru a v interdiscipli-

narite, ktorá zahŕňa pracoviská medi-

cínskych profilov, pracoviská akadémie 

vied, ako aj kooperujúcich univerzít 

zo Slovenska a zahraničia. Osobne 

si najviac cením to, že sme dokázali 

premeniť každý cent výskumu do praxe 

do realizácie, pre úžitok tým, ktorí to 

potrebujú. Vidíte, ide to aj na Slovensku. 

Autor: 

doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.
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Technická univerzita v Košiciach (TUKE) 

v spolupráci s partnermi - agentúrou 

Slovak Business Agency (SBA) a spo-

ločnosťou SAAB AB, organizovala 24. 

januára 2018 hodnotenie startupov, 

ktorým končí pôsobenie v Startup 

centre TUKE v rámci polročnej ak-

celeračnej pred-inkubačnej fázy.  

Vo svojich vystúpeniach startupy pred-

stavili hodnotiacej porote pokrok 

v rozvoji svojich inovatívnych projektov 

- podnikateľské plány, doterajšie 

úspechy ako aj plány do budúcnosti.   

Porota odporučila zaradiť do ďalšej fázy 

podnikateľskej akcelerácie startupov 

v rámci Inkubátora TUKE projekty: fy-

zioterapeuticky orientovaný projekt, 

ktorého cieľom je skvalitniť proces  

diagnostiky problémov chrbtice  

- BodyFix.io, projekt ponúkajúci riešenie 

špeciálnej klávesnice pre hendikepova-

ných ľudí - Klavesnica HndCubeKeys, 

projekt zameraný na tvorbu decentrali-

zovaných IoT riešení - Enterprise IoTNET, 

projekt zameraný na vývoj inovatív-

nych hier pre mobilne zariadenia - HRAI 

a projekt TuLiMark, ktorého cieľom je 

vývoj špeciálnych turistických značiek 

pre oblasť pasívnej navigácie. 

O postupujúcich startupoch rozhodla 

hodnotiaca komisia pod vedením 

predsedu komisie, rektora TUKE,  

prof. Ing. Stanislava Kmeťa. Členmi 

komisie boli zástupcovia investorov, 

súkromnej a verejnej sféry – 

Ing. K. Zeleníková, (Slovak Bussiness 

Agency), Ing. J. D. Vojtko (FPT Slovakia), 

Ing. J. Girman (T-Systems Slovakia) a zá-

stupcovia TUKE – prof. Ing. A. Čižmár, 

CSc., prorektor pre inovácie a transfer 

technológií, doc. Ing. František Jakab, 

PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM,  

Ing. M. Chovanec, PhD., riaditeľ UVT,  

doc. Ing. A. Lavrin, CSc. a Ing. M. Blizco.

Aktuálne pôsobí v ekosystéme akce-

lerácie podnikania TUKE 25 startupov. 

Patria k ním napríklad CropTech 

– víťazi Startup awards (v kategórii 

„Spoločnosť“), Fitliner Training – finalisti 

súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 

2016, VIZUALIZACKY – víťazi súťaže 

Business Idea 2014 Tatra banky, 

Chargebrella – víťazi Business Idea 2016,  

IoTNET - „Najlepší projekt“ na medziná-

rodnom IBM Hackathon 2017, 1. miesta 

v slovenskom a 2. miesta v európskom 

kole medzinárodnej súťaže Cisco StartUp 

Creathon 2016, HRAI - víťaz kategórie 

Informačné technológie, mobilné tech-

nológie a web v súťaži Slovak University 

Startup Cup 2017, víťaz v súťaži Nadácie 

Tatra banka – Business Idea 2017.

Viacerým z nich sa počas pôsobenia 

v ekosystéme akcelerácie podnikania 

TUKE podarilo získať podporu investo- 

rov a uviesť na trh viacero úspešných 

produktov v oblasti softvérových,  

aj hardvérových riešení. 

Viac informácií o ekosystéme ak-

celerácie inovácií a technologické-

ho transferu TUKE je možné nájsť na 

stránke www.uvptechnicom.sk.

Nové inovatívne startupy 
v Inkubátore TUKE

Autor: 

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Stakeholder meeting 
in Maribor, 25-26 
January,	2018

On January 25th and 26th, the 

University of Maribor held the second 

EDU-LAB seminar and workshop, with 

the main goal to finalize the descrip-

tion of the New Danubian governance 

model, including the Policy guide 

“How to start – Implementing the 

new Danubian governance model”.

discussed mainly from the point of 

their long-term sustainability. 

The New governance model 

will focus on how:

• a combination of theory and practice is 

incorporated in the tertiary education,

• a life-long learning system 

is developed in a systema-

tic and sustainable way,

• a cooperation between universities 

and companies in the field of teaching 

and research is enabled by law and 

stimulated by financial incentives,

• the cooperation is a major stimu-

lus for university research and prac-

tice oriented study programs,

• in order to combine theory and prac-

tice, companies take over a binding 

and long-lasting commitment and 

responsibility in the learning part-

nership with universities. 

On the first day, 75 representati-

ves of stakeholders from the fields 

of education, industry and politics, 

attended the morning session that 

focused on the main goals and future 

perspectives of EDU-LAB and were then 

actively involved in two workshops that 

lasted until the evening. The partici-

pants shared their opinions and ideas 

on how the New Danubian governance 

model should be prepared in order to 

achieve the greatest impact possible. 

The morning of the second day was 

reserved for the project partners’ 

meetings, discussing the further 

steps and challenges. TUKE was re-

presented by Mrs. Katarína Valentová 

and Mrs. Daniela Tomášová.

Autor: 

Tím ÚZV - TUKE

Dňa 17. januára 2018 navštívili našu 

univerzitu zástupcovia Rzeszow 

University of Technology v Poľsku: 

dr hab. inž.  Grzegorz Maslowski, prof. 

PRz – prorektor pre vzdelávanie, dr hab. 

inž. Andrzej Trytek, prof. PRz – prodekan 

pre výskum a mgr Ewa Kaczan-Winiarska 

- pracovníčka zahraničného oddelenia.

V úvodnej časti návštevy prijal vzácnych 

hostí pán rektor, prof. Stanislav Kmeť, 

za účasti p. prorektora pre zahraničné 

vzťahy, prof. Vladimíra Modráka, 

dekanky FMMR, doc. Ivety Vaskovej, 

dekana FvT, prof. Jozefa Zajaca a pra-

covníčky úseku pre zahraničné 

vzťahy, Ing. Kataríny Valentovej. 

Cieľom návštevy bolo vzájomné obozná-

menie sa s potenciálom oboch univerzít 

a spolupráci nielen v oblasti vzdeláva-

nia, výmeny študentov a pedagógov, 

ale aj vo výskume, vývoji a inováciách.  

Vyvrcholením rokovania bol podpis 

univerzitnej zmluvy o spolupráci. 

Delegácia z Poľska si následne 

so záujmom prezrela pracoviská Katedry 

elektrotechniky a mechatroniky FEI 

za doprovodu p. prof. Perdukovej.

TUKE posilňuje tradičné 
partnerstvo s Rzeszow 
University of Technology  

Autor: 

Ing. Katarína Valentová
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Rodákovi z Ružomberka, Karolovi Mizlovi 

(nar. 1957), žijúcemu už od roku 1963 

v Košiciach, absolventovi Strojníckej 

fakulty (1981), ktorý je autorom 

viacerých cykloturistických knižných 

publikácií sme položili zopár otázok.

Ako si spomínaš na svoje študentské 

časy v súvislosti so športom na našej 

univerzite?  

Vtedy boli športové aktivity na škole 

mizivé, mali sme do týždňa jednu 

hodinu telesnej výchovy, ktorá často 

ani nebola. Dôraz sa kládol na tzv. 

politickú angažovanosť a uvedomelosť. 

Čo Ťa priviedlo práve k cykloturistike? 

Na bicykli jazdím „odjakživa“, začal 

som už na dvore v Ružomberku ako 

štvorročný. V roku 1992 som si kúpil 

prvý horský bicykel, vďaka čomu som 

sa mohol, dostať do predtým cyklis-

ticky nedostupných terénov. Preto je 

bicykel nielen  ideálnym prostried-

kom pre príjemnú športovú aktivitu, ale 

i na poznávanie krajiny či na dosahova-

nie vysokých kopcov, tzv. cyklovrcholov. 

Myslíš si, že sú v okolí Košíc dosta-

čujúce podmienky na cykloturistiku 

a horskú cyklistiku? 

Okolie Košíc poskytuje veľké 

množstvo terénov pre cykloturisti-

ku rôznej náročnosti (časť z nich som 

opísal v knihe Najkrajšie cyklotrasy 

Košice a okolie.) Predpoklady pre cyk-

loturistiku sú teda ozaj výborné. 

Žiaľ reálne podmienky sú značne 

obmedzené. Obrovské negatívum však 

je, že Košice - druhé najväčšie mesto 

na Slovensku nemá doteraz na hrádzi 

rieky Hornád plynulú cyklotrasu, 

i keď na ňu má všetky predpoklady. 

Čo by mohlo podľa Teba motivovať 

väčší počet ľudí k aktívnemu spôsobu 

presunu do zamestnania a do školy 

a celkovo k bicyklovaniu? 

Napríklad to, že do školy dôjdem 

bez stresu a pohodlne. Dočítal som 

sa, že v Spojených štátoch sú firmy, 

ktoré svojich zamestnancov motivujú 

pre bicyklovanie tak, že za každý 

kilometer na bicykli im mesačne platia 

finančný bonus. Títo majitelia vedia, 

že kto bicykluje je výkonnejší. 

Mal som tiež sedavé a pritom stresové 

zamestnanie a práve bicyklova-

nie, často na obľúbenú chatu Lajoška 

mi veľmi pomáhalo a pri aktívnom 

pohybe som často nachádzal odpovede 

na svoje pracovné problémy.

Je niečo, o čo sa chceš podeliť s našimi 

čitateľmi? 

Slovensko je síce malá, avšak nesmierne 

pestrá a malebná krajina. Veľmi ma 

však mrzí, ako sa najmä v posledných 

rokoch ničí jeho príroda a drancujú sa 

lesy. Som presvedčený, že Slovensko by 

mohlo byť vďaka prírodným i kultúrnym 

krásami ozajstnou turistickou veľmocou 

ako napríklad Švajčiarsko, či Rakúsko. 

Túžim po Slovensku ako prosperu-

júcej, zachovalej a krásnej krajine 

so sieťou atraktívnych cyklotrás.

Dodávame, že Karol Mizla je so svojimi 

767 výstupmi na chatu Lajoška 

zrejme rekordérom v počte návštev 

tohto malebného miesta. Tak ak ste 

zatiaľ nemali to šťastie navštíviť 

pravú vysokohorskú chatu, ktorá je 

kúsok od Košíc, neváhajte a určite 

sa tam tiež budete radi vracať.

Náš absolvent priekopníkom 
cykloturistiky na východe

Autor: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

Pokrok v oblasti stavebníctva, inovácie 

technológií, materiálov, systémov 

a postupov výstavby vytvárajú 

vhodné podmienky pre poskytovanie 

kurzov ďalšieho vzdelávania v zmysle 

zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživot-

nom vzdelávaní. Pri návrhu kurzov 

sa zohľadňuje dopyt po vzdelávaní 

ale aj konkurenčná výhoda založená 

na odbornosti a skúsenostiach 

s prenosom poznatkov do edukačného 

procesu a konkrétnych aplikačných 

riešení. Stavebná fakulta má v súčasnosti 

akreditovaných viacero kurzov.

Novinkou v ponuke je modulový 

vzdelávací program Informačné mo-

delovanie stavby (BIM - Building 

Information Modeling), kde absolventi 

programu získajú komplexné vedomosti 

a zručnosti pre využitie BIM prostredia 

v stavebnej praxi. Je zložený z 12 

modulov poskytujúcich poznatky pre 

zvládnutie architektonických softvéro-

vých aplikácií, softvérov pre statické na-

vrhovanie, projektovanie technických 

zariadení budov, softvérov na riadenie 

projektov, rozpočtovanie v BIM prostredí, 

aplikácií na kontrolu kolízií v projektoch, 

časové plánovanie a softvéru pre 

komplexnú dynamickú simuláciu budov.

Novinkou je aj program Stavby s envi-

ronmentálnym určením - vodné stavby, 

určený pracovníkom v oblasti vodného 

hospodárstva na Slovensku. Absolventi 

môžu použiť získané znalosti, praktické 

postupy a nástroje vo svojej praxi pre 

riešenie jednoduchých inžinierskych  

projektov z oblasti tvorby a ochrany 

životného prostredia, vodného hospo-

dárstva, pre vypracovanie stanovísk 

k pripravovaným stavbám, navrhovanie 

jednoduchých stavieb a častí zložitých 

stavieb, posudzovanie vplyvov činností 

a stavieb na životné prostredie. 

Praxou overený a obľúbený je program 

Plánovanie a riadenie realizácie 

stavebných projektov, ktorý nachádza 

záujemcov v radoch stavbyvedú-

cich, stavebných dozorov, pracov-

níkov oddelení prípravy výstavby, 

manažérov projektov výstavby 

a stavebných podnikateľov.  Absolventi 

programu si zvyšujú svoje znalosti 

v oblasti najnovších trendov v riadení 

projektov výstavby, časovom plánovaní 

a rozpočtovaní založenom na využití in-

formačných modelov stavieb, ktoré 

vytvárajú predpoklady pre efektívne 

riadenie stavebných projektov nielen 

z hľadiska plnenia časových a ná-

kladových parametrov výstavby, 

ale aj z hľadiska naplnenia užíva-

teľských parametrov stavieb.

V rámci činnosti Znaleckého ústavu 

v odbore stavebníctvo sú poskytova-

né akreditované kurzy pre uchádzačov 

o vykonávanie znaleckej činnosti. 

Absolventi kurzu Špecializované vzde-

lávanie pre znalcov zvládnu ucelenú 

problematiku v znaleckom odbore 

Stavebníctvo a budú schopní vypracovať 

znalecký posudok, odborné stanovisko, 

potvrdenie, odborné vyjadrenie a vy-

svetlenie. Absolvent programu Odborné 

minimum pre znalcov, tlmočníkov 

a prekladateľov v zmysle zákona č. 

382/2004 Z.z. získa vedomosti, zručnosti 

a kompetencie pôsobiť ako znalec.

Autor: 

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.
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WIRE 2017 V kategórii hutníctvo, strojárstvo, 

energetika bola v stredu 13. decembra 

v rámci tohoročnej súťaže Študentská 

osobnosť Slovenska na slávnostnom 

vyhodnotení ocenená doktorandka, 

Martina Hrubovčáková, z FMMR TUKE. 

„Je to pre mňa o to cennejšie, že som 

v tejto kategórii uspela ako prvá žena 

a navyše som bola medzi ocenenými 

jedinou zástupkyňou z východného 

Slovenska,“ povedala nám Martina 

tesne po odovzdávaní ocenení 

v Pálfyho paláci pod Bratislavským 

hradom.  Navyše v tomto ročníku 

bolo podľa jej slov nominovaných 

v 11 kategóriách takmer 90 mladých 

ľudí, čo znamená, že sa jej podarilo 

Rok 2017 bol rokom kedy Technická 

univerzita v Košiciach mala možnosť 

usporiadať 8. výročnú konferenciu 

Európskej komisie s názvom Týždeň ino-

vatívnych regiónov v Európe (WIRE) 

v rámci projektu H2020 koordinova-

ného doc. Ing. Radoslavom Delinom, 

PhD. z Ekonomickej fakulty. Konferencia 

sa uskutočnila od 28. do 30. júna 2017 

v priestoroch košického Kulturparku 

a bola podporovaná Generálnym ria-

diteľstvom pre výskum a inovácie, 

Spreading Excelence a Widening 

Participation Programom. Nosnou témou 

podujatia boli spoločensky zodpovedné, 

kreatívne a dôveryhodné regionálne 

inovácie v digitálnom veku. WIRE je už 

8 rokov hlavným európskym politickým 

fórom pre inovácie a regionálny rozvoj.

Na konferencii jedinečnej svojho 

významu v Košiciach ako aj 

na Slovensku, ktorú otvorili úvodnou 

rečou Peter Krajňák z MŠ SR, Magda De 

Carli z Európskej Komisie DG Research 

and Innovation, Vazil Hudák, vice-pre-

zident EIB, a Stanislav Kmeť, rektor 

Technickej univerzity v Košiciach, 

sa zúčastnili významné špičky 

svetového výskumného a odborného 

fóra. Významnými rečníkmi konfe-

rencie  boli napr. Andrés Barreneche 

z OECD, Markku Markkula z European 

Committee of the Regions, Mehran 

Gul zo Svetového ekonomického fóra, 

obstáť v mimoriadne silnej konkuren-

cii.  Martinu na slávnosti sprevádzal 

jej manžel a tiež dekanka fakulty 

a zároveň školiteľka, Iveta Vasková. 

Ocenenie študentská osobnosť 

Slovenska roka je národná súťaž mladých 

talentovaných ľudí. Jej cieľom je 

vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti 

na vysokých školách, predstaviť ich 

širokej verejnosti  a motivovať ďalších 

študentov k výnimočným výkonom. 

Navyše, nominácie posudzujú špičkoví 

odborníci na danú oblasť uznávaní 

na Slovensku i v zahraničí, vrátane 

odborníkov menovaných Slovenskou 

rektorskou konferenciou a SAV.

vizionár Chris Csíkszentmihályi (MIT, 

Madeira Interactive Technologies), 

Kieran McCarthy (CoR, COTER). Viac ako 

220 účastníkov z 27 krajín bolo kon-

frontovaných nielen so strategický-

mi víziami európskej politiky, konkrét-

nymi príkladmi dopadu digitálnych 

inovácií v oblasti smart city, sociálnych 

inovácií, rozvoja inovačného ekosystému 

s vysokým spoločenským dopadom 

ale aj víziami európskych odborníkov 

na budúcnosť a vývoj digitálnej 

revolúcie a budúcnosti programu H2020. 

Diskusia v oblasti šírenia excelent-

nosti a rozširovania účasti v Horizonte 

2020 smerovala k vízii znižovania 

nerovnosti v európskej vede a výskume 

a jej význame pre ďalšie programova-

cie obdobie. Európski odborníci v oblasti 

kreatívneho a mediálneho umenia 

zvýraznili potrebu integrovania krea-

tívnych prístupov umenia v rozvoji di-

gitálnych inovácií. Kreatívnu atmosféru 

podujatia podporili rôzne kreatívne 

inštalácie a priestor pre prezentova-

nie európskych projektov, iniciatív 

a start-upov. Jedinečným prvkom 

podujatia bola aj kreatívna aplikácia 

prepojeného s mobilnom a webovou 

aplikáciou pre neformálne sieťovanie 

účastníkov vo forme responzívne-

ho zariadenia/odznaku prepojeného 

s mobilnou a webovou aplikáciou, ktorý 

Martina Hrubovčáková získala ocenenie 

za študijné výsledky,  publikačnú 

činnosť, no v prvom rade za prínos jej 

dizertačnej práce, ktorým je patent 

na aditívum používané v zlievarniach. 

Táto prísada podľa autorky práce za-

bezpečuje hladký povrch odliatkov 

primárne pre automobilový priemysel, 

no rovnako ju možno použiť pre všetky 

liatinové a oceľové odliatky vo všetkých 

sférach priemyslu. Ocenenej blahože-

láme a prajeme veľa ďalších úspechov 

v pracovnom a osobnom živote.

farebnou interakciou vyjadroval postoje 

účastníkov k diskutovaným oblastiam 

a problémom. Kvalita a miesto kon-

ferencie ako aj atmosféra mesta boli 

veľmi pozitívne hodnotené a množstvo 

účastníkov ako aj Technická univerzita 

v Košiciach nadviazali spoluprácu 

s množstvom významných partnerov pre 

výskum ako aj obchodnú spoluprácu.

Úspechom je aj vysoko pozitívne 

ohodnotenie organizácie WIRE2017 

Technickou univerzitou v Košiciach 

a to Európskou Komisiou ako aj 

rakúskymi organizátormi ďalšej kon-

ferencie WIRE2018, ktorá sa bude 

konať v rakúskom Innsbrucku.

Ďalšie informácie o konferencii 

WIRE 2017 a videozáznamy nájdete 

na adrese www.wire2017.eu.

Autor: 

Laco Kerekeš

Študentská osobnosť 
Slovenska pre akademický 
rok 2016/2017

výročná konferencia 

európSkej kOmiSie Wire 

2017 prinieSla dO kOšíc 

vízie v oblaSti SpoločenSky 

zOdpOvedných digitálnych 

inOvácií, kreatívnehO 

umenia a nové možnoSti 

SpOlupráce v h2020

Autor: 

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.

Tento projekt bol financovaný  
Európskou Komisiou v rámci projektu 

Horizon 2020 výskumného a inovačného 
rámcového programu č. 775984.
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Kam na vysokú 2018 ponúklo pre 

žiakov stredných škôl a ich rodičov 

možnosť získať informácie potrebné pri 

správnom výbere vysokej školy. Toto 

podujatie malo charakter Roadshow, 

teda každý deň sa výstava realizova-

la v inom meste. Jednotlivých výstav 

sa zúčastnili slovenské aj zahraničné 

vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie. 

Naša univerzita sa predstavila 

na výstavách v Banskej Bystrici, Prešove 

a Košiciach. Reprezentačný tím, ktorý bol 

zložený zo študentov a zamestnancov 

našej univerzity, poskytol uchádzačom 

Napriek povinnostiam počas 

skúškového obdobia sa 49 študentov 

FEI TUKE rozhodlo reprezento-

vať svoju fakultu v zábavno-súťaž-

nej relácii „Čo ja viem“. Ide o hru, 

ktorej cieľom je zábavnou formou 

preveriť vedomosti trojice známych 

osobností a študentov vysokých škôl. 

Moderátorom relácie je Marcel Merčiak.

Tentoraz RTVS oslovilo práve našu 

fakultu, a tak naši študenti 19. januára 

2018 o druhej v noci nastúpili 

do autobusu, ktorý ich odviezol 

do Mlynskej doliny, aby o 8.30 vstúpili 

do štúdia pre natáčanie šou. Po registrá-

cii sa usadili na určených miestach a plní 

o štúdium informácie o fakultách, pod-

mienkach prijatia uchádzačov, výučbe, 

možnostiach mimoškolských aktivít, 

start-up aktivitách či podnikateľských 

aktivitách študentov na našej univerzite. 

Účasť uchádzačov o štúdium bola 

na všetkých troch výstavách veľmi dobrá 

a záujem o štúdium na našej univerzite 

bol výrazný. Reprezentačný tím si okrem 

dobrej nálady pre uchádzačov pripravil 

aj ukážky zariadení a exponátov, 

prostredníctvom ktorých boli prezento-

vané praktické ukážky zo štúdia na našej 

univerzite. Nechýbala 3D tlačiareň, 

emócií si vypočuli inštrukcie. V jeden 

deň sa nakrúcali dve časti šou, v ktorých 

súťažili tri známe osobnosti a 200 vyso-

koškolákov. Ich úlohou bolo odpovedať 

na nečakané a vtipné otázky z rôzno-

rodých oblastí od populárnej hudby, 

histórie, športu, vedy až po geografiu.

Otázky v súťaži „Čo ja viem“ sa kladú 

v piatich blokoch po 10. Po druhom 

a štvrtom bloku je vyhlásené meno 

študenta s najvyšším priebežným 

skóre, a ten je odmenený smartfónom. 

Neuveríte, ale náš študent Matej Kovács 

vyhral mobilný telefón, čím potešil 

nielen seba, ale i nás všetkých. Srdečne 

mu v mene fakulty blahoželáme!

laserové vypaľovanie, virtuálna realita, 

približovanie štruktúr materiálov či 

netradičné meny. Naša expozícia zaujala 

tiež hernou konzolou, prostredníctvom 

ktorej si uchádzači mohli zajazdiť na au-

tomobilových pretekoch alebo prejaviť 

svoj talent pri maľovaní vo virtuálnej 

realite. Reprezentačný tím našej 

univerzity zanechal bez pochyby dobrý 

dojem na všetkých troch výstavách 

v rámci podujatia Kam na vysokú 2018.

Nakrúcanie šou trvalo do večerných 

hodín. Študenti unavení, ale plní zážitkov 

sa rozlúčili so známymi osobnosťa-

mi, nafotili pár fotografií na pamiatku 

a nastúpili na náročnú cestu do Košíc. 

Všetkým študentom, ktorí si našli 

čas počas skúšok na reprezentova-

nie fakulty, zo srdca ďakujeme. 

Zábavno-súťažnú šou s našimi 

študentami si budeme môcť pozrieť 

v dňoch 27.4. a 4.5. na Jednotke o 20:25 

hodine. Tešíme sa spolu s nimi!

Autor: 

Ing. Pavol Kaleja

Autor: 

Ing. Mária Gamcová, PhD.

Národná banka Slovenska (NBS) v roku 

2017 už po piatykrát vyhlásila súťaž 

o cenu guvernéra NBS o najlepšiu 

dizertačnú, prípadne aj diplomovú 

prácu, v oblasti ekonómie, ktoré majú 

výnimočnú kvalitu a sú originálnym 

prínosom k vedeckému poznaniu. 

Katedra ekonomických teórií (KET) EkF 

TUKE prihlásila do súťaže dizertačné 

práce dvoch doktorandiek: Ing. Anny 

Ruščákovej, PhD. a Ing. Jozefíny 

Semančíkovej, PhD., ktorých školiteľom 

bol doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD., 

vedúci KET. O to radostnejšia bola 

správa, keď spomedzi troch ocenených 

si dve ceny odniesli uvedené dok-

torandky, ktoré im dňa 11.12.2017 

udelil guvernér NBS, Jozef Makúch. 

Prvú cenu s odmenou 1500 € 

získal Ing. Marek Zváč z Fakulty 

financí a účetnictví VŠE v Prahe 

za diplomovú prácu „Portfolio 

Value at Risk and Expected Shortfall 

using High-frequency Data“ . 

Druhú cenu s odmenou 1000 €  

získala Ing. Anna Ruščáková, PhD. 

z EkF TUKE za dizertačnú prácu „Sporné 

otázky menovej politiky“ , v ktorej 

aplikovala prístup faktorovej-vekto-

rovej autoregresie na analýzu trans-

misných mechanizmov menovej 

politiky Číny, USA, eurozóny, Japonska 

a Spojeného kráľovstva. V práci 

poukazuje na to, že menová politika 

vo viacerých krajinách nebola schopná 

zmierniť kolaps finančného sektora 

po roku 2008. V eurozóne navrhuje 

na zvýšenie účinnosti menovej politiky 

hlbšiu fiškálnu integráciu a nadväzu-

júce reformy najmä na trhu práce. 

Na treťom mieste s odmenou 500 € 

sa umiestnila Ing. Jozefína Semančíková, 

PhD., rovnako z EkF TUKE s dizertač-

nou prácou „Kointegrácia exportov 

a importov tovarov a ich vplyv na mak-

roekonomickú výkonnosť“ , v ktorej ana-

lyzovala kointegráciu medzi vývozom 

a dovozom tovarov, teda ich dlhodobý 

vzťah vo vybraných krajinách EÚ. 

Poukazuje na to, že najmä po kríze 

je dovoz najdôležitejšou premennou 

vysvetľujúcou vývoz. Vývoz je zas, 

po domácom dopyte, druhou najdôleži-

tejšou premennou vysvetľujúcou dovoz. 

Ale ako sa vyjadrili Anna a Jozefína: „Pre 

všetky vysoké školy sú doktorandi po-

tenciálnymi mladými vedcami. Kým v 

zahraničí si ich „pestujú“, tak v SR atrak-

tívnosť doktorandského štúdia má 

viacero zádrheľov, ktoré súvisia predo-

všetkým s peniazmi. Ale ak máte šťastie 

na dobrého školiteľa, ktorý sa o vás stará, 

má granty, vie uhradiť cesty na konfe-

rencie a zoznámiť vás s odborníkmi, tak 

veľa získate. My sme takéto šťastie mali. 

Za našim úspechom stojí v prvom rade 

náš školiteľ, doc. Ing. Rajmund Mirdala, 

PhD., ktorému touto cestou vyjadru-

jeme naše úprimné poďakovanie.“ 

Srdečne blahoželáme úspešným dok-

torandkám, Anne a Jozefíne, ako aj 

ich školiteľovi, doc. Ing. Rajmundovi 

Mirdalovi, PhD., ktorý nemalou 

mierou prispel k úspešnému 

zavŕšeniu ich profesijnej kariéry pri 

získavaní vedeckej hodnosti PhD. 

Študenti FEI v šou „Čo ja viem“

Autor: 

PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.
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Ako študentka informatiky som vďaka 

členstvu v IAESTE Slovakia za posledné 

dva roky precestovala päť krajín, vrátane 

slnečného Macedónska či upršaného, 

ale za to aktívneho Holandska. Najviac 

vo mne však zarezonovalo Nemecko 

a konferencia, ktorej sme sa zúčastnili 

nedávno, v januári tohto roka. 

Na tejto konferencii, ktorá sa nazýva 

Annual Conference, keďže sa opakuje 

každoročne, sa stretávajú všetky členské 

krajiny IAESTE, čo celosvetovo tvorí viac 

ako 80 krajín a viac ako 200 účastníkov. 

Čas strávený na tejto konferencii 

sa využíva hlavne na výmenu stáží, 

ktoré sme vo vlastných krajinách našli 

pre zahraničných študentov. Následne 

všetky krajiny vyberú najvhodnej-

ších kandidátov a študenti si už len 

kúpia letenku, spoja sa s lokálnym 

IAESTE a vycestujú. Počas ich stáže 

im členovia lokálneho centra robia 

spoločnosť a sú im nápomocní napríklad 

pri vybavení električenky či pred-

stavení toho najlepšieho z kuchyne 

daného štátu a či barovej kultúry. 

Hlavnou náplňou našej práce v tejto me-

dzinárodnej organizácií je teda výmena 

stáží, ale čo má z toho taký člen? Nuž..

Možnosť vycestovať na stáž ponúkame 

všetkým, ktorý o to majú záujem, avšak 

vycestovať na medzinárodnú konferen-

ciu majú možnosť iba naši členovia. Pre 

mňa bolo vždy prioritou spoznávať nové 

kultúry a rozširovať si obzory a vďaka 

IAESTE sa mi to splnilo a môže sa aj tebe. 

Na konferenciách majú mladí účastníci 

možnosť zúčastniť sa soft-skillo-

vých workshopov, ako napríklad „Time 

Management“, „Leadership“, „Thinking 

Ouside the Box“, atď. Postupom času 

sa skúsení členovia stávajú workshop 

lídrami a dávajú naspäť to, čo dostali. 

Avšak najdôležitejším faktorom každej 

konferencie ostávajú stáže, ich aktuálny 

stav a ich budúci vývoj a zlepšovanie.

V našej komunite má každý možnosť 

vzdelávať sa v smere, o ktorý má 

záujem. Či už je to organizovanie 

rôznych podujatí, tvorivé písanie, 

grafika, komunikácia s firmami 

alebo komunikácia v angličtine.

Naša organizácia funguje od roku 

1948, pretože stále mala členov, 

ktorí verili v pôvodnú myšlienku 

priateľstva, rešpektu, medziná-

rodnej výmeny a vzdelávania. 

Pridaj sa k IAESTE Slovakia a môžeš 

byť spojený s celým svetom. Kontaktuj 

nás na kosice@iaeste.sk.

Autor: 

Ľubica Komarová

„Ahojte! Strávila som celý rok 

na študijnom pobyte Erasmus 

v Portugalsku a jediné, čo Vám môžem 

povedať je, že neľutujem - bolo to 

najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Rok 

v zahraničí mi dal veľa, skúsila som nové 

veci, spoznala nové miesta, jazyk, kultúru, 

gastronómiu a spoznala som ľudí z celého 

sveta. Videla som ako funguje architektú-

ra a stavebníctvo v zahraničí, nadviazala 

som nové kontakty, zlepšila si slovnú 

zásobu v odbore a navyše, odnášam si 

nové perspektívy. Dnes aj vďaka tomuto 

viem, že chcem v budúcnosti určite 

ostať žiť na Slovensku a viem, že vďaka 

tejto skúsenosti môžem na Slovensko  

priniesť niečo nové, zlepšovať ho.“  :)

Ivana Labusová

„Vieš čo je najlepšia vec, ktorú som 

v živote urobil? Erasmus! A nie raz, ale 3 

KRÁT!!! Poľsko, Portugalsko, Španielsko.  

Áno, zdá sa to nemožné, ale nie je. Aj 

z takej školy ako je STAVEBKA vieš ísť 

do sveta a naučiť sa niečo nové,  spoznať 

kultúru, štýl života, krajinu a mnoho 

ďalšieho. Je to niečo, čo ťa poznačí 

na celý života a otvorí ti oči do budúcna. 

Ak sa na Vianoce kúpeš v Atlantickom 

oceáne, bývaš pol roka na pláži,  zistíš, 

že ísť na ďalšiu mobilitu vôbec nebola 

chyba. Keby som mal spísať všetky 

zážitky, bolo by to minimálne na jednu 

knihu. Načo ešte čakáš? Vypisuj prihlášku 

a zaži najlepší polrok  svojho života.“

Patrik Gašparík

„Erasmus v Mníchove bol pre mňa novou 

výzvou. Začiatok bol pre mňa náročný, po 

pár týždňoch som sa konečne udomácnil 

a objavil language cafe na univerzite, 

kde som rýchlo zlepšoval svoje jazykové 

schopnosti.  Výhodou štúdia bolo to, 

že všetky prednášky boli  na internete. 

Erasmus príbehy študentov SvF
Najviac ma zaujal predmet, kde sme 

navrhovali sanačný koncept na 100- 

ročnú budovu v Alpách, ktorú sme ana-

lyzovali pomocou rôznych prístrojov ako 

napr. termokamera, vlhkomer atď.“

Adam Černický

„Dva roky dozadu som sa prihlásil na môj 

prvý Erasmus. Všetci vraveli, že Erasmus 

mení životy ľudí, no veľmi som tomu 

neveril. Avšak po absolvovaní zimného 

semestra v Portugalsku v meste Aveiro 

sa môj život rapídne zmenil. Vďaka 

novému pohľadu na svet, možnostiam, 

vedomostiam a zručnostiam, ktoré mi 

Erasmus dal, som bol neskôr  na štyroch 

kontinentoch, v dvadsiatich rôznych 

krajinách a spoznal zaujímavých ľudí 

a kamarátov po celom svete. Zlepšil som 

si komunikačné schopnosti, angličtinu 

a naučil sa veľa o živote aj o sebe.“

Pavol Dudík

Je jedno, odkiaľ si, s nami 
môžeš byť s celým svetom
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Personality of Science 
and Technology 2017

Achievements 
of Students 
of the Faculty of 
Civil Engineering

Author: 

Assoc. Prof. MEng. Radovan Hudák, PhD.

Author: 

Assoc. Prof. MEng. Peter Mesároš, PhD.

The award for science and technology 

is one of the most significant events 

of the Science and Technology Week 

in Slovakia. The message of the event 

is recognition and appreciation of 

the work of Slovakian scientists 

for their exceptional contribution 

to the development of society.

The event of award-giving ceremony 

in the field of science and technology 

took place on the 9th November in 

the historical building of the National 

Assembly of the Slovak Republic 

in Bratislava at Župné namestie. 

The award was presented to Dr.h.c. 

Prof. Ing. Jozef Živčák,PhD. from the 

Department of Biomedical Engineering 

and Measurement, the Faculty of 

Mechanical Engineering TUKE  in the 

category Lifelong Merits in the Area of 

Science and Technology for long-term 

coordination of research, develop-

ment, production and implementa-

tion of custom-made implants manu-

factured with additive technologies.

The highest award of the Association 

ABF Slovakia BARALÁR 2017 - 1st place 

in the Section Engineering structures 

and transport structures was awarded 

to Bc. Ľuboš Fridmanský for his thesis 

“Pedestrian footbridge in Tatranská 

Lomnica”. His supervisor was Prof. MEng. 

Vincent Kvočák, PhD. The prize was 

awarded for the comprehensive static 

and structural design of the footbridge 

and the original approach to the instal-

lation of the structure in the high-mo-

untainous environment. In the Section 

Water structures and Water Management 

the 1st place was awarded to Bc. 

Matúš Lechman for the thesis “Close to 

nature and Technical Flood Protection 

Measures“supervised by MEng. Vlasta 

Ondrejka Harbuľáková, PhD. The 

prize was awarded for the creative 

approach and complex solution of the 

flood control measure and promotion 

of the socially useful solution.

Author: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

Author: 

Mgr. Peter Čekan, PhD.

Author: 

Mgr. Peter Čekan, PhD.

25th Anniversary of 
the Department of 
Engineering Education

Signing the Agreement 
between the Faculty 
of Aeronautics TUKE 
and Moscow State 
Technical University 
of Civil Aviation Astronaut’s Visit 

at the Faculty of 
Aeronautics of TUKE

TUKE at the Winter 
University Sports 
Event 2018

Author: 

MEng. Daniela Petríková, PhD.

In 2017 the Department of Engineering 

Education at TUKE celebrated the 25th 

anniversary of its foundation. The 

Department offers students and TUKE 

graduates an opportunity to obtain 

pedagogical competence necessary 

to teach professional subjects by 

providing complimentary pedago-

gical education. The Department 

also offers a series of courses in 

academic teaching for the university 

staff.  The Department celebrated 

the anniversary by holding a joint 

festive meeting with the heads of 

partner training schools at TUKE.

One of the most important persona-

lities to visit the faculty in October 

was the STS-131 space mission 

specialist, American astronaut Dorothy 

Lindenburger who shared her unique 

and unforgettable experiences in 

space with the students of the Faculty 

of Astronautics. In the beginning of 

her talk she gave an insight into the 

process of intensive preparation to 

become an astronaut. In the second 

part she highlighted the importance 

of technical preparation and training. 

She also supported the decision of the 

new faculty management to establish 

a new study program at the Faculty of 

Aeronautics – Aviation and space tech-

nologies. We greatly appreciate the as-

tronaut’s words of praise and support.

At the 5th Winter University Sports 

Event in Zvolen, the TUKE students 

proved to be among  the best 

university sportsmen in  Slovakia 

winning 19 precious medals overall 

including 6 gold, 5 silver and 8 bronze 

in the competition with 319 parti-

cipants that ranked them the second 

best after UK Bratislava (21 medals). 

Our floorball team won the gold medal 

and the most medals were won in 

badminton thanks to Tomáš Dratva 

with two gold and one bronze medals.  

We were equally successful in ar-

m-wrestling. Our medal collection 

also included a silver medal in karate, 

two bronze medals in table tennis 

as well as one bronze medal in both 

dancing sport and power lifting.

On 9th October 2017 the delegation 

led by the Dean of the Faculty of 

Aeronautics Dr. H.c. Assoc. Prof. 

MEng. Stanislav Szabo, PhD., MBA, 

LLM signed the agreement with the 

Moscow State Technical University of 

Civil Aviation headed by Prof. Boris P. 

Eliseev, a long-term general director 

of the Russian Airlines  - Aeroflot. 

This agreement has opened doors to 

mutual cooperation of the Faculty 

of Aeronautics with this renowned 

foreign partner. Both representati-

ves of the aviation academic institu-

tions agreed on mutually beneficial 

cooperation in the field of scientific 

and pedagogical activities as well as 

reciprocal mobilities. Equally important 

is the exchange of new information and 

knowledge in the field of civil aviation. 

We believe that in the future this 

agreement will be supplemented by 

the addition of other interesting items 

for the benefit for both the Faculty of 

Aeronautics and the foreign partner. 

Open Day at the Faculty of Civil Engineering

Open Day at the 
Faculty of Civil 
Engineering

Author: 

Assoc. Prof. MEng. Peter Mesároš, PhD.

On 20th and 21st February, the Faculty 

of Civil Engineering opened the doors 

of its classrooms and laboratories to 

graduates from secondary schools and 

general public interested in studying 

at the faculty. During the event the 

visitors had an opportunity to learn 

in an interactive way about the study 

programs and student life. The faculty 

also presented the innovative methods 

of teaching as well the latest state-of-

-the-art equipment and technology 

used in the research and educational 

process. In the set of lectures “Civil 

engineering and IT” we highlighted 

creative work involved in the job of a 

worker in the building industry and the 

role of the construction profession in 

the 21st century. Employers informed 

our students about job opportunities 

in the labour market and the demand 

for a wide variety of professional 

careers for which we prepare them.
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48th Annual 
Minifootball 
Tournament for the 
Cup of the Dean of the 
Faculty of Aeronautics 

18th Representative 
Ball of TUKE 2018

Indian Day at TUKE

Author: 

Mgr. Peter Čekan, PhD.

The end of the year at the Faculty of 

Aeronautics was also marked by sports 

events including the 48th minifoot-

ball tournament in Slovakia – memorial 

of Ján Hunčar for the Cup of the Dean 

of the Faculty of Aeronautics held 

on 17th December 2017. On this day, 

the multifunctional hall in Alejová 

Street hosted eight teams comprised 

of players 30 years of age and older. 

In the course of the event, each 

team did their best playing without 

breaking the rules of fair play to beat 

their rivals. The winner this year was 

the team of the Technical University 

of Košice. The winners received the 

award from the Dean of the Faculty of 

The Ball of the Technical University 

has become established as one of 

the top artistic and social events in 

Košice. Every year this annual ball is 

attended by outstanding personalities 

of academic, cultural and economic life.

The 18th Representative Ball of the 

Technical University of Košice took 

place on 20th January 2018 at the 

premises of the Doubletree by Hilton 

Hotel. The masterful performance of 

Michal Hudák, the host of the event, con-

tributed to the traditionally excellent 

atmosphere and success of the ball.

The Ball guests were entertai-

ned by the following performers:

• Ballet of the State Theatre Musica 

Iuvenalis string quartet,

• New Barbados music band,

• Košice salon Orchestra 

and Musica Iuvenalis,

• Folk group Hviszdošovci,

• Nela Pocisková and Filip Tůma.

The country of a thousand faces, 

fragrances and flavours. On Tuesday 

13 February 2018 in the premises of 

the University library TUKE visitors 

could learn about India – one of the 

largest and most populated countries 

in the world, with so many contrasts. 

The hosts of the event were those the 

most competent - Indian students who 

are the second largest group of foreign 

students at our university. Students 

from various faculties presented 

historical monuments, culture, 

religions, food and all the different 

secrets of India. Then, they sang Indian 

songs, demonstrated yoga practice and 

showed parts of the film where one of 

the students acted. We also had an op-

portunity to taste Indian specialities. 

It was an unforgettable experience.

A Visit from Ukraine

Memorial Tournament 
of Gálovcov 2018

Human evolution

Author: 

MEng. Daniela Tomášová

Author: 

Mgr. Peter Murín

Author: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

On 15th February 2018, at the 

Technical University of Košice we 

welcomed visitors from Ukraine. On 

this occasion, 7 memorandums of 

cooperation were signed in the field 

of education with institutions in the 

secondary and lower level of higher 

education aimed at helping applicants 

from Ukraine continue in their studies 

at our university. Vice-rector for 

education Prof. Lumnitzer presented 

the university to the attendees, 

our students from Ukraine then 

said a few words about their life at 

TUKE and, finally the guests visited 

some of the faculty laboratories. 

On 2 February, the annual table tennis 

tournament for employees and doctoral 

students of TUKE was held in the gym at 

The Department of Physical Education in 

cooperation with ATU Košice, Floorball 

and badminton club ATU Košice, the 

Slovak Association of University Sports 

and the Ministry of Education, Science, 

Research and Sport of the Slovak 

Republic, as every year, will organize in 

the year 2018 numerous sports events 

for students and employees of uni-

versities, secondary school young 

people, and members of the clubs at 

the Technical University of Košice. In 

total, about 1500 sportsmen partici-

pated in these sports events in 2017. 

For more information please contact 

the teachers who organize particular 

sports events or visit our website at 

htpp://ktv.tuke.sk/ or FB: KTV TUKE.

7 Jedlíková Street to commemorate our 

former colleagues Ján Gál, a long-term 

member of the staff of the Department 

of Physical Education and his son 

Marián, assistant professor at the Faculty 

of Economics.  Twenty contestants re-

presenting the Faculty of Electrical 

Engineering and Informatics, the Faculty 

of Materials, Metallurgy and Recycling, 

the Faculty of Mechanical Engineering, 

the Faculty of Mining, Ecology, Process 

Control and Geotechnologies, the 

Faculty of Manufacturing Technologies 

as well as the Departments of Physical 

Education and the Institute of Computer 

Technology took part in the tournament 

organized by the Departments of 

Physical Education and the Faculty 

of Economics. Rudolf Janoš, assistant 

professor at the Faculty of mechanical 

Engineering, and Ľudmila Pavlíková, 

assistant professor at the Faculty 

of Economics won in the men’s and 

women’s contests, respectively.

Aeronautics – the Challenge Cup of the 

Dean of the Faculty of Aeronautics.

The Key to 
a Career 2017

Author: 

Prof. MEng. Janette Brezinová, PhD.

auspices of the Dean Dr.h.c.mult. Prof. 

František Trebuňa, CSc. The event 

was attended by the representatives 

of the prominent machine-building 

companies who presented their 

organizations, vacant job positions, 

internships, part time jobs and various 

programs available for students. 

They also defined the knowledge and 

skills requirements of the industry 

for current graduates – machine 

engineers. The students had an 

opportunity to make direct contacts 

with potential employers and obtain 

information about the labour market. 

The Key to a Career provided a great 

platform for employers to meet and 

get to know superior students. The 

event included a tombola with prizes 

donated by corporate sponsors.

On 30th November 2017 the Faculty 

of Mechanical Engineering TUKE 

organized a workshop for students 

The Key to a Career held under the 
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medzinárodnom tíme a tiež zlepšovať 

svoje jazykové zručnosti. My, členovia 

BESTu si z takýchto akcií odnášame 

množstvo nezabudnuteľných 

zážitkov, priateľov a tiež zdokonale-

né soft skills a množstvo kontaktov.

eBec

European BEST Engineering Competition 

je súťaž medzi študentmi z 88 univerzít. 

Firmy tu majú možnosť získať inovatívne 

nápady a riešenia, alebo nájsť pre svoje 

potreby talentovaných mladých ľudí. 

Súťaží sa v dvoch relatívne odlišných a 

nezávislých kategóriách. Riešenia ana-

lytických problémov spolu s detailným 

vypracovaním určitého konkrétneho 

projektu a modelovanie alebo dizajn 

rôznych konštrukcií za obmedzený 

čas. Víťazi lokálneho kola postupujú 

na regionálne a neskôr až na celoeu-

rópske finále, kde predstavujú svoje 

riešenia medzinárodným firmám.

akademické kurzy

Každoročne je naším najväčším 

podujatím akademický kurz, ktorý 

čo je beSt

Board of European Students of 

Technology je medzinárodná študentská 

organizácia zoskupujúca študentov tech-

nických univerzít po celej Európe. Od 

roku 1989 sa dobrovoľníci z 95 univerzít 

a 33 krajín spoločne usilujú o kooperáciu 

medzi študentmi, univerzitami a firmami. 

BEST pomáha študentom stať sa atrak-

tívnejšími na trhu práce prostred-

níctvom coworkingu v multikulturál-

nom prostredí na našich eventoch.

lOcal BeSt grOup kOšice

V našom Košickom BESTe v súčasnosti 

spolupracuje 25 aktívnych členov 

z rôznych fakúlt TUKE. Už 23 rokov, 

počas ktorých pôsobíme na Technickej 

univerzite v Košiciach spoločne orga-

nizujeme cez rok rôzne projekty pre 

študentov, ktoré sú zamerané na zlep-

šovanie profesionálnych zručností, 

rozvoj osobnostných vlastností, ale 

aj rôzne workshopy, prednášky, kurzy 

a prípadové štúdie. Vďaka týmto 

podujatiam dokážu študenti lepšie 

komunikovať, získavať skúsenosti v 

je zameraný na poskytnutie dopln-

kového inžinierskeho vzdelania pre 

študentov. Počas 25 akademických 

hodín sa účastníci z európskych, ale 

aj našej univerzity zúčastnia zaujíma-

vých prednášok, workshopov, navštívia 

partnerské spoločnosti, riešia case 

studies. Na konci získajú študenti 

certifikát o úspešnom absolvovaní 

kurzu a zaujímavé vecné ceny. Účastníci 

majú možnosť sa bližšie zoznámiť 

so slovenskou kultúrou a tradíciami. 

Vo voľnom čase, po akademických 

častiach, zažijú prehliadku mesta, 

rôzne výlety a iné spoločenské akcie.

Startup kOšice, 
Standup eurOpe

Tento rok organizujeme kurz, ktorý 

poskytne uchádzačom ucelený prehľad 

o všetkých náležitostiach súvisia-

cich so Startupmi. Na prednáškach 

sa účastníci dozvedia ako si vybudovať 

vlastný biznis na skvelej myšlienke. 

Zaujímaví spíkri a startupisti prednesú 

svoje skúsenosti, ktoré zažili pri jed-

notlivých fázach ich nápadu, rovnako 

aj všetky prekážky a problémy, 

ktorým museli čeliť. Cieľom kurzu je 

oboznámiť uchádzačov so všetkými sú-

vislosťami s touto oblasťou, ktoré raz 

môžu v živote reálne zužitkovať. 

chceš vedieť viac?

Každý semester sa koná nábor nových 

členov do našej lokálnej Košickej 

skupiny, viac informácii o nábore 

môžete získať na našej fanpage 

BEST Košice, v  prípade akýchkoľ-

vek otázok nás neváhajte kontakto-

vať. Na stránke best.eu.org môžete 

nájsť aktuálny list kurzov, na ktoré sa 

môžete prihlásiť. Stačí si len vybrať 

kurz, vyplniť žiadosť, napísať zaujímavý 

motivačný list a môžete vycestovať 

a prežiť skvelý týždeň v zahraničí.

BEST Košice

Autor: 

Veronika Patakiová

NAŠTARTUJ SVOJE 
ZAHRANIČNÉ 

DOBRODRUŽSTVO! 

P r i h l ášk y  d o :  2 9 .  0 3 .  2 0 1 8  

P r i h l á s  s a  n a  E r a s m u s +  š t u d e n t s k ú  
m o b i l i t u  z a  úče l o m  š t ú d i a / s t áže  
d o  k r a j í n  E Ú  a  E H P  p oča s  l e t a  a l e b o  
v  a k a d .  r o k u  2 0 1 8 / 2 0 1 9  

Viac info na:  erasmus.tuke.sk
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