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Úspešní stavbári
bodujú v súťažiach

Cooperation
towards success

Stavebná fakulta je hrdá na študentov,

Na pôde Fakulty výrobných tech-

Útvar ochrany
duševného vlastníctva
UVP TECHNICOM

ktorí majú záujem rásť a vzdelávať

nológií so sídlom v Prešove sme

Vedeli ste, že výsledky Vašej vedec-

ležitosť na spoznanie sa mimo súťaží,

sa vo svojom odbore. Tí najšikovnej-

16. apríla v rámci projektu Erasmus+

ko-výskumnej činnosti môžu byť

workshopov a individuálnych coaching

ší svoje ambície uplatňujú na súťažiach

privítali Prof. Hamiltona Abreu

predmetom nielen autorského práva,

stretnutí, ktoré pre startupy organizuje

doma a v zahraničí. Jedným z naj-

z Brazílie - Federal University of Ceará

ale aj predmetom priemyselno-právnej

UVP Technicom. Pri vzájomnom pred-

úspešnejších je Bc. Matúš Harčár,

(UFC), Deparment of Metallurgy and

ochrany? Zamestnancom univerzity

stavovaní sa, boli startupy prekvapené

ktorému sa podarilo uspieť v študent-

Materials Engineering. Prof. Hamilton

pomáhame tieto výsledky identi-

veľkou diverzitou oblastí, v ktorých

skej súťaži organizovanej združením

Abreu absolvoval prednášky pre slo-

fikovať, vhodnou formou ochrániť,

pôsobia. Zároveň sa odkryli aj

odborníkov „Prevádzka a stavby

venských a indických študentov,

propagovať a zároveň sme

možnosti vzájomnej spolupráce.

koľajovej dopravy“ v rámci 14. ročníka

diskutoval o ďalšom pokračovaní

nápomocní pri ich využívaní v praxi

konferencie „Fórum koľajovej dopravy“

v spoločnom výskume. Spôsobilosti

formou právnych konzultácií.

s prácou „Reštrukturalizácia železnič-

výskumnej skupiny z FVT v oblasti

nej stanice Svit – prepojenie modernej

simulácií, v synergii s vedomosťa-

Študentom a doktorandom radi

Interaktívne vyučovanie, boj proti

V spolupráci so spoločnosťou SOVA

a Baťovskej architektúry“. Ďalšie

mi a experimentálnymi možnosťami

pomôžeme zorientovať sa v oblasti

stereotypom... Udržať pozornosť

Digital a.s. sa na Strojníckej fakulte

Autor:

ocenenie Junior Star získal Bc. Matúš

výskumnej skupiny z UFC v oblasti

autorských práv a práv priemyselné-

moderného študenta je výzva. Definícia

Technickej univerzity v Košiciach konala

Tím UVP Technicom

Harčár na 7. ročníku Memoriálu

transformácie kovových materiálov

ho vlastníctva, napr. v súvislosti s regis-

typológie je navrhovanie budov.

konferencia pod názvom „Príležitosti

Antonína Fajkoše s názvom práce:

viedli doteraz k publikovaniu dvoch

tráciou ochrannej známky, s podaním

Zosúlaďovanie požiadaviek človeka

budúcnosti už dnes“, ktorá prezento-

„Železničná stanica Štrba – brána do

článkov v prestížnych časopisoch

patentovej prihlášky, prihlášky

a spoločnosti. Na papieri to vyzerá

vala digitálny podnik a moderné CAD/

Vysokých Tatier“. Odborným garantom

a ďalšie dva sú v konečnej fáze

úžitkového vzoru či dizajnu. Viac

nejako, na obrazovke počítača to vyzerá

CAE/CAM a PLM systémy vo výuke,

práce bol doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD.

prípravy na odovzdanie. Erasmus+

informácií nájdete na:

už ináč, ale ako to vyzerá NAOZAJ?

výskume a v praxi. Konferencia bola

Blahoželáme a prajeme veľa ďalších

projekt umožnil výmenu akade-

www.tuke.sk v časti Inovácie

kreatívnych myšlienok a tvorivých síl!

mických znalostí, ako aj odstránil

a www.uvptechnicom.sk

Časť zápočtu či príprava na skúšku

firiem, ich výrobný program a najnovšie

bariéry v medzinárodnej spolupráci.

v časti Duševné vlastníctvo.

môže vyzerať aj takto: „Podeľte sa

produkty z oblasti počítačom pod-

Na stretnutí „Startup Spring 2018
kick-off“ sa zúčastnilo cez 20 účastníkov
z 11 startupov. Bola to výborná prí-

Zábavná výučba
nemusí byť mýtus

posúvať rast produktivity výroby,
znižovať náklady a prípadne riešiť aj

Tešíme sa na ďalšie podujatie

aktuálny nedostatok pracovnej sily.

začiatkom leta!

Softvér MATLAB bude
dostupný pre všetkých

príležitosťou prezentovať štruktúru

Autor:

Autor:

Autor:

do skupín, prineste si lepiacu pásku

porovaného konštruovania. Boli pre-

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.

Ing. Ladislav Novotný, PhD.

JUDr. Peter Čižmár

a nakreslite na zem byt.“ Pochopenie

zentované prostriedky CAE a ich

MATLAB ako inžiniersky nástroj a interak-

priestoru, vzdialeností zariaďovacích

využitie na Strojníckej fakulte TUKE.

tívne prostredie pre vedecké a technické
výpočty, analýzu dát, vizualizáciu

predmetov, veľkosti stoličky, šírky dverí
sa zdajú banálne, kým to nemá spolu

Autor:

algoritmov je využívaný poprednými

fungovať. Študenti dokážu pracovať

prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.

výrobnými a výskumnými spoločnosťa-

v tíme a vytvoriť maketu bytu v 1:1.
Otvorím si pomyselné dvere, prejdem
okolo šatníka do kuchyne a na gauč.
Potom sa presuniem do kúpeľne

Startup Spring
2018 kick-off

mi po celom svete. Má tisícky používateľov nielen v akademickom prostredí,
ale používajú ho aj významné komerčné
nadnárodné spoločnosti. Riešenia

k umývadlu a následne až do sprcho-

Prvým sezónnym stretnutím sa otvorila

v oblastiach matematiky, umelej in-

vacieho kúta či postele v spálni.

séria nových interných podujatí určená

teligencie, spracovania signálov,

neformálnemu posedeniu a diskusiám

robotiky, výroby, ale aj chémie, ae-

Autor:

všetkých startupov hosťujúcich

ronautiky či stavebníctva a ďalších,

Ing. arch. Zuzana Poórová, PhD.

v rôznych akceleračných programoch

poskytujú jedinečné simulačné

v rámci UVP TECHNICOM na Technickej

prostredie. Viac ako 85 modulov bude

univerzite v Košiciach. Hlavným cieľom

od tohto leta dostupných pre TUKE

bolo spoznanie sa a výmena skúseností.

v rámci licencie TAH (Total Academic

Digitalizácia výroby
- vyrábať viac,
lacnejšie a lepšie

Headcount), čo výrazne posunie proces
vzdelávania, vedy a výskumu ako aj
uplatnenie uchádzačov v praxi.

Výroba je nosnou časťou každého prie-
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myselného podniku. Digitalizácia

Autor:

je trendom, ktorý dokáže skokovo

Ing. Martin Chovanec, PhD.
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FS Jahodná bude
reprezentovať
TUKE na Cypre

O pohár dekana
SjF TUKE
Na umelej tráve sa v stredu 03.05.2018
konal už 12-ty ročník turnaja vo futbale
„O pohár dekana Strojníckej fakulty

Folklórny súbor Jahodná pôsobiaci pri

TUKE“. Zúčastnilo sa ho šesť tímov

Technickej univerzite v Košiciach bude

z radu študentov a zamestnancov

reprezentovať TUKE na medzinárod-

SjF, FBERG, FMMR, FEI, LF a FVT. Tímy

nom folklórnom festivale na Cypre:

boli veľmi vyrovnané, o čom svedčí

North Cyprus, Beyarmudu Municipality

aj to, že finálový zápas medzi hráčmi

5th International Folk Dance Festival,

SjF a FBERG sa v riadnom hracom

28. Júl – 02. August 2018, Beyarmudu.

čase skončil nerozhodne a o víťazovi
rozhodli až penalty, v ktorých napokon

Košický kuchár 2018

zvíťazil tím usporiadateľa tohto fut-

Dni Ukrajiny 2018
v Košiciach

Strojársky kvíz:
Študenti vs učitelia

FS Jahodná sa na Cypre predvedie
svojím umením, ktorému sa venuje
na tréningoch trikrát do týždňa

balového podujatia. Na treťom mieste
sa umiestnilo družstvo z FMMR.

Košický klub Slovenského zväzu

na sále, ktorú súboru poskytuje jeho

kuchárov a cukrárov (KKKaC)

zriaďovateľ, TUKE. Nácviky súboru

Všetkým zúčastneným tímom ďakujeme

usporiadal v Congress Hoteli Centrum

prebiehajú na Internátoch Ferka

a prajeme veľa krásnych športových

Košice dňa 24.04.2018 V. ročník

Urbánka v Košiciach. Súborová činnosť

zážitkov počas celého roka.

Pán rektor, prof. Stanislav Kmeť,

Študenti Strojníckej fakulty si

súťaže v živom varení spojenom

sa momentálne zameriava na najbližšie

CSc., prijal 25. apríla 2018 na pôde

v jedinečnom vedomostnom súboji

Autor:

s výstavou cukrárenských výrobkov

vystúpenia v okolí Košíc a na svedomitú

Technickej univerzity v Košiciach

zmerali sily so svojimi učiteľmi.

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

a výrobkov studenej kuchyne pod

prípravu zahraničnej reprezentá-

zástupcov univerzít z Kyjeva

Strojársky kvíz je podujatie, ktoré

názvom Košický kuchár 2018.

cie pod vedením Mgr. Ivana Zezulku.

a okolitých miest. Stretnutie sa konalo

pre svojich študentov organizuje SjF.

pod záštitou 4. ročníka podujatia

Jeho cieľom je prehlbovať vzájomné

„Dni Ukrajiny 2018 v Košiciach“.

vzťahy medzi učiteľmi a študentmi

Moderovania sa ujal prorektor pre

a zároveň sa spoločne dobre zabaviť.

vzdelávanie, prof. Ing. Ervin Lumnitzer,

Kvíz si po úspešnom 1. kole našiel

PhD. a našu univerzitu reprezentovali jej dekani a prodekani.

Piknik na TUKE 2018

svojich priaznivcov na oboch stranách.

Univerzitný
charitatívny beh
o pohár dekanky
FMMR 2018

Druhého kola, ktoré sa konalo 25.4.

Takmer stovka štartujúcich si 17. apríla

Podujatie orientované na priblíže-

Kolektív stravovania TUKE je

vo Face Clube, sa zúčastnilo 9 študent-

našla cestu na už druhý ročník charita-

nie univerzitného života oslovilo

členom KKKaC už 5 rokov. Tohto

Počas stretnutia prebiehala diskusia

ských, 1 doktorandský a 3 učiteľské

tívneho behu o pohár dekanky FMMR.

stovky žiakov zo stredných škôl.

roku sme do súťaže prihlásili tri

o spolupráci v oblasti vzdeláva-

tímy. Súťažilo sa o lístky do kina,

Medzi najmladšími sa najviac darilo

nia (dvojité diplomy) a výskumu.

hamburgery a 10 čapákov. Víťazom

Timee Gross, ktorá si poradila s 1200 m

V dôsledku premenlivého počasia

pre školské zariadenia a vývarovne:

Výsledkom podujatia bolo aj

sa stáli študenti z tímu Dekanský

traťou v kategórii „deti do 12 rokov“

sa centrom podujatia stala Univerzitná

A: Teplá kuchyňa - varenie naživo

podpísanie memoranda o spolupráci

termín. Aktuálny stav po druhom kole je

za 5:46. Medzi študentkami zvíťazila

knižnica, ktorú zaplnili zaujímavos-

- Katarína Rubišová - Urbánkova,

medzi Technickou univerzitou

2:0 v neprospech učiteľov. Ďalšie kolo

Simona Hajosteková zo Stavebnej

ti z oblasti vedy, techniky a umenia.

B: Studená kuchyňa - Lenka

v Košiciach a Tavrijskou národnou uni-

sa uskutoční v prvej polovici októbra.

Spoluorganizátorom súťaže boli

Autor:

Jarný, neformálny OPEN DAY pod

Vyšší územný celok Košice, SOŠ

Mgr. Ivan Zezulka

názvom „Piknik na TUKE“ zor-

Jána Bocatia Košice a Congress

ganizovala Technická univerzita

Hotel Centrum Košice.

v Košiciach vo štvrtok 17. mája 2018.

súťažiace v III. kategórii - Kuchár

fakulty (17:20) a medzi ženami Mariana

Podujatie bolo už tradične obohatené

Sedláčeková - Urbánkova,

Autor:

Bekiaris (21:23) na trati dlhej 3500 m.

o rôzne technické atrakcie, športové

C: Torty, zákusky a reštauračné

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

Na najdlhšej 6900 m trati zvíťazil medzi

disciplíny a nechýbalo ani výdatné

dezerty - Marianu Bekiaris - Libresso.

Vzácni hostia si mali možnosť

študentami s časom 24:30 Dušan Sláma

občerstvenie. Už teraz sa pripravuje

prezrieť vybrané fakultné labora-

a u mužov Viacheslav Degtiarenko

budúcoročný Piknik na TUKE, ktorý

Za živé varenie získala v silnej kon-

tóriá a Univerzitný vedecký park

verzitou V. I. Vernadskoho z Kyjeva.

s časom 25:13. Výťažok z tohto

bude súčasťou osláv 160. výročia

kurencii šéfkuchárka Rubišová

Technicom hosťom predstavil jeho

podujatia smeruje na Bezbariérové

narodenia geniálneho sloven-

bronzovú medailu a obe kolegyne

riaditeľ, doc. Ing. František Jakab, PhD.

centrum TUKE a na oddychovú zónu

ského vedca Aurela Stodolu.

diplom za úspešnú prezentáciu, k čomu im blahoželáme.

pre študentov fakulty FMMR.
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Autor:

Autor:

Autor:

Ing. Daniela Tomášová

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

Ing. Adrián Harčár, PhD.

Ing. Tibor Faragó
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Slovenská republika stále patrí

spolupráce a zavádzania inovácií. Cieľom

AVE SK, Slovenská banská, Hamburger

k štátom, ktorých inovačný potenciál

bolo identifikovať vzájomné prieniky

Recycling NZ, Terra Solutions, Rebeka,

v malých a stredných podnikoch je

na spoluprácu zúčastnených subjektov

EuroMinerals, Volkswagen AG, ST

relatívne nízky. Podobne sme na tom

za účelom dosiahnutia obojstran-

Equipment & Technology, ODIN

aj v oblasti recyklácie. Prioritou EIT je

ných benefitov a zosúladenia aktivít.

Engineering, KOVOZBER, Nebotra

podporovať takéto štáty, ktoré patria

Consulting, Chemosvit, ASEKOL SK,

do schémy RIS (Regional Innovation

Spomínané podujatie prevýšilo

Techgrup, UNICOM POWER, ELGEO-

Scheme). Zmysel HUB centra Košice je

očakávaný cieľ a podarilo sa dosiahnuť

BANSKÁ, Eco-Global, Slovenská

byť bližšie k relevantným aktérom na

niekoľko dohôd o ďalšej spolupráci

obchodná a priemyselná komora).

Slovensku a sprostredkovať im možnosti

medzi partnermi, vrátane konkrétnych

v zavádzaní inovácií. To môže dosiahnuť

projektových návrhov do najbližšej

Prostredníctvom web stránky HUB

buď ich sieťovaním a sprostredkovaním

výzvy EIT RawMaterials KAVA projektov

centra alebo facebook stránky

kontaktov, začlenením do projektových

(KIC added value activities), ktorej zve-

(@hubkosice) má každý podnikateľ,

konzorcií alebo aj servisom v podobe

rejnenie sa očakáva v septembri 2018.

výskumník, akademik či jednot-

sprostredkovania výziev na predkla-

Podujatia sa zúčastnilo 43 rôznych

livec možnosť skontaktovať tím

danie projektov od EIT RawMaterials.

subjektov, pričom až 22 z tohto počtu

HUB centra Košice a informovať sa

tvorili priemyselní zástupcovia (spo-

o ďalších detailoch a možnostiach.

V súčasnosti sa v Európe kladie výrazný

ločnosti ako U.S. Steel Košice, Green

Autor:

dôraz na obehovú ekonomiku. Táto

View, SMZ Jelšava, ODOS, Technos,

Ing. Tomáš Pavlik, PhD.

pozostáva z komponentov, ktoré
na Slovensku reprezentuje množstvo
podnikov. Práve týmto smerom
sa Regionálne HUB centrum Košice
plánuje vydať a vyprofilovať priemyselných partnerov podľa jednotlivých segmentov ako je prieskum,
ťažba, spracovanie, návrh, zber,
recyklácia, atď. so snahou začať komunikáciu v spoločných aktivitách.

Od 1. januára v Košiciach
funguje Regionálne HUB
Centrum pre nerastné suroviny

Na stránke hub centra http://hub.
fberg.tuke.sk môžete nájsť aktuálne
informácie o vyhlásených výzvach
na predkladanie projektov či podporu
startupov a podobne. Taktiež tu môžete
nájsť informácie k pripravovaným
podujatiam, prostredníctvom ktorých
je možné získať relevantné kontakty
a dohodnúť si priamu spoluprácu.

Technická univerzita v Košiciach je od roku 2015 asocio-

s TUKE. Aktivity HUB centra sú riadené Fakultou baníctva,

V dňoch 10 až 11. mája sa vo Vysokých

vaným členom svetovo najsilnejšej inovačnej komunity

ekológie, riadenia a geotechnológií a jeho cieľom je zmobilizo-

Tatrách uskutočnilo Matchmaking

zameranej na nerastné suroviny – EIT RawMaterials (EIT

vať všetky zainteresované strany tzv. knowledge trojuholníka,

a Networking podujatie s názvom

RM). Výsledkom enormného úsilia, najmä prof. Cehlára

podporiť lokálny ekosystém a pozdvihnúť inovačný potenciál

„Increasing the potential of RM value

a prof. Janočka, ako aj medzinárodnej spolupráce sa v týchto

v regióne. To všetko v súlade s európskymi stratégiami.

chain optimisation in Slovakia“, ktorého

kruhoch etablovala až do takej miery, že sa manažment
EIT RM rozhodol v Košiciach založiť svoje pracovisko.

cieľom bolo vytvorenie diskusnej
Cieľovou skupinou nie je iba banský sektor, ale celý hodnotový

platformy pre podniky a tvorcov le-

Riaditeľ regionálneho centra, Ing. Tomáš Pavlik, PhD.

reťazec nerastných surovín, kde HUB centrum neustále rozvíja

gislatívy pozdĺž celého hodnoto-

(vľavo), a dekan FBERG, garant centra, prof. Ing. Michal

Regionálne HUB centrum Košice bolo zriadené v januári

svoju, už teraz bohatú, databázu kontaktov. Slovenská republika

vého reťazca nerastných surovín.

Cehlár, PhD., na otváracej konferencii v Košiciach.

2018 Európskym inovačným a technologickým inštitútom

patrí podľa členenia EIT do tzv. ESEE regiónu (East and South

Súčasťou bol aj praktický workshop,

EIT, komunitou pre nerastné suroviny (EIT RM) v spolupráci

East Europe) a spadá pod ko-lokačné centrum Východ (CLC East).

kde mali účastníci možnosť vyjadriť
názory, prekážky a problémy v oblasti

Hlavná téma
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Interview with
Krzysztof Kubacki,
General Manager
EIT RawMaterials
CLC East

projects, education, or they can also

two days in High Tatras here, which was

along the time? As Faculty BERG we

submit some ideas for new business or

an excellent event. But also they can then

occupied quite a significant places

new projects that can be funded from

participate in some project proposals,

on General assembly or Steering

the business creation support area. And

they can maybe submit some ideas to

committee? How do you perceive us?

lastly, the students can also take part in

our business creation and support area.

the education programs that are being

So I think that simply creates a lot of op-

I think one term to describe is high

created by EIT Raw materials partners and

portunities and also makes it much more

activity, because we have started out,

they can study not only in Slovakia but

reachable or proximal to where they are.

I joined this EIT Raw materials group in

11. 5. 2018, Nový Smokovec,

it is good. The second one is, please

You know, I think the real measure of

growing in 2017 and like you said, you

explain Krzysztof what role take the

success, if you want to call it this way,

know, I have seen the Technical University

Regional HUB centre in Košice and what

would be to see more people from

of Košice getting really involved into a

is the benefit for the local players?

Slovakia getting involved and to kick

lot of KAVA proposals, which was great

activities and I would see probably those

to see. Then we have organized already

also in other places, they can take part

the beginning of 2016 and the first event

in international programs; and I think

Just two questions. What do you hope

that we organized back in Wroclaw in that

that is a big opportunity for everybody.

to achieve in Slovakia through the HUB

year Michal Cehlár and Juraj Janočko and

centre in Košice, maybe something

one other person, they joined us in this

exactly what you wish to acquire.

event and that was the first introduction.

Ok, that is great. This was actually the
response for my sixth question, so

Vysoké Tatry

Then the activity level has really started

The regional centre Košice, why it exists

four main areas. One is that, if we organise

a couple of really meaningful events and

Rozhovor viedol:

and why we have created it together

another event like this, we will have even

that is another important thing. And that

Ing. Tomáš Pavlik, PhD.

with the Technical University of Košice.

more participants and the interest will

has also translated into this representa-

Spracovanie:

This is because we want to reach out to

grow. So that would be one measure. The

tion of the Technical University of Košice

Ing. Klaudia Šándorová

local players in the raw material sector in

second measure will be actually to see

both in our steering committee of the

Slovakia or in other countries where we

those people who attended this event to

Easter CLC and also being the representa-

have also created such centres. Because

come and participate in KAVA projects and

tive of associated partners of the Eastern

without this kind of local support on

KAVA proposals. And then I would really

CLC to the general assembly. So that high

the ground, like what you have created

like to see the students take advantage of

activity level has translated into those

in Košice, it is very hard for us to do

the education programs that are offered.

many things that are now happening.

it centrally from one place. We, in the

And last what has already occurred is

From high perspective that is really great,

Eastern collocation centre, we cover

we would like to see people apply for

because I really enjoy working with active

nine countries, that is a lot of space

funding for the start-ups and idea holders.

partners, that is much more interesting

to cover and it is very hard to connect

Because this represents also a great op-

than trying to get somebody involved,

with the individual stakeholders in the

portunity, maybe the funding levels are

who is not as involved. And with you it is

Krzysztof, could you tell the readers

means exactly is that we are looking at

120 partners, the Technical University

raw material sector in any country. So

not as high as more mature companies

so much easier, so I hope that now we will

of our university journal about

innovation, modern education and also

of Košice is the part of this big network

that is why we need to delegate some of

would be interested in, but for start-ups

also see that translated into KAVA projects

the main mission of the EIT Raw

business creation and support areas, so

and can benefit from being one of the

these responsibilities to people who are

and idea holders to turn their idea to

being awarded to Technical University

materials and what EIT Raw materials

new businesses, to realize that vision.

partners. And specifically for the either

interested in helping us and doing so.

something real and to start their project

of Košice and those projects being run

or company that is a great kind of support.

by the Technical University of Košice.

offer to our university, as we are

And what it means for the Technical

people who work at the university or

And the Technical University of Košice

an associate partner from 2015?

University of Košice as a partner, it

who study at the university, they can take

is interested in that and that is why we

So I would also like to see Slovakian
entities or people getting involved in it.

means that the Technical University

advantage of the opportunities that exist

created this regional centre in Košice

I think, the general mission or the mission

of Košice is in the largest network that

in this network. That means that they can

together. And what it offers to the local

statement of EIT Raw materials is to turn

has been created in the raw material

participate in events organized by EIT

players, is that it offers them to get

And the last one, maybe your personal

the raw materials into a major strength for

sector today, there is not other such

Raw materials, they can submit project

involved and to kick activities, they can

point of view, how do you perceive our

Europe or European economy and what it

large network in the world. We have over

proposals, whether it is innovation

participate in event like we had these past

position within the EIT Raw materials

10
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Thank you very much. That is
all. Thank you for your time.
Thank you for hosting us in High Tatras.
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New Europe 2018 Ranking
V dňoch 24 - 26. apríla 2018 sa konal

zahrnuté v celosvetovom rebríčku World

Jednotlivé indikátory, resp. oblasti

globálny summit Times Higher Education

University Rankings 2018. Od 30-tej

hodnotenia, sú váhovo diferencova-

(THE) Research Excellence New Europe

pozície boli univerzity začlenené

né s cieľom poskytovať čo najviac

2018. Jeho súčasťou bolo aj oficiálne

do skupinového poradia 31-40 a 41+.

komprehenzívne hodnotenie.

vyhlásenie výsledkov novej kategórie

Technickej univerzite v Košiciach patrí

hodnotenia univerzít THE New Europe

27. pozícia. Z tuzemských univerzít

Oblasti hodnotenia sú tieto:

2018 Ranking. Cieľom tohto rankingu

sa najlepšie umiestnila Univerzita

1. prostredie, v ktorom prebieha výučba

bolo vytvoriť poradie najprestížnejších

Komenského s poradím na 22. mieste.

univerzít, ktoré sa vyznačujú vysokou

Víťaznou inštitúciou sa stala Univerzita

intenzitou výskumu. Technická

v Tartu z Estónska. Celkové výsledky

univerzita v Košiciach sa umiestnila

hodnotenia sú dostupné na web stránke

v prvej tridsiatke tohto rebríčka.

https://www.timeshighereducation.

nych poznatkov meraný počtom citácií

Hodnotené boli univerzity a vysoké

com/news/best-universities-

(30%),

školy z 13-tich krajín, ktoré od roku

new-europe-ranking-2018.

(váhový koeficient 30%),
2. produktivita a reputácia výskumu
(30%),
3. dopad publikácií na tvorbu globál-

4. medzinárodný rozmer inštitúcie

2004 vstúpili do Európskej únie. Ich

meraný skladbou študentov a pedagó-

zoznam s ďalšími doplňujúcimi údajmi

Hodnotenie kvality je založené

je v tabuľke. Do rebríčka mohli byť

na 13-tich indikátoroch, ktoré sú

zaradené len tie univerzity, ktoré sú

zoskupené do piatich kategórií.

(2,5%).

Magazín Times Higher Education
(londýn, UK) publikuje vlastné

Štáty zaradené

Počet a poradie univerzít

Počet univerzít

Počet univerzít podľa zaradenia

Na výsledok sa môžeme pozerať

toho je možné v najbližšom období

do rankingu New

v prvej tridsiatke THE New

zaradených do World

do Webometrics Ranking of

z viacerých uhlov pohľadu. Povzbudivý

očakávať istý nárast počtu univerzít

výsledky celosvetového

Europe 2018

Europe 2018 Ranking

University Rankings 2018

World Universities 2018

je fakt, že viaceré uznávané univerzity sú

zaradených do World University

hodnotenia univerzít od roku

1

Česká republika

7 (4, 7, 10, 20, 21, 24, 30)

13

79

za nami. Medzi slovenskými technickými

Rankings 2018 aj zo Slovenska. Zároveň

2

Poľsko

5 (6, 13, 16, 22, 26)

12

412

univerzitami sme sa umiestnili najlepšie,

je anticipovateľné, že priemerný

3

Maďarsko

6 (5, 11, 13, 18, 25, 27)

7

68

ale máme dôvod stále sa zlepšovať.

podiel univerzít s vysokou intenzitou

4

Rumunsko

2 (17, 29)

5

103

Z podrobnejšej analýzy dostupných

výskumu k tým ostatným nebude

2004 vo svojej ročenke Times
Higher Education World
University R ankings. Spočiatku

5

Slovensko

2 (22, 27)

3

33

výsledkov je možné usúdiť napríklad to,

vyšší ako 1/10. Skúsenosti ukazujú, že

na hodnotení spolupracoval

6

Cyprus

2 (2, 3)

2

20

že v transfere poznatkov do priemyslu

reflexie tohoto druhu vo všeobecnos-

s britskou spoločnosťou

7

Estónsko

2 (1, 18)

2

30

sme porovnateľný s najlepšími univer-

ti napomáhajú k zvyšovaniu kvality

8

Chorvátsko

1 (8)

2

50

zitami v tomto rebríčku, ale na naše

vzdelávacích inštitúcií. Bolo by len

9

Litva

1 (15)

2

43

umiestnenie mal najpozitívnejší vplyv

k dobru, ak by sa takéto nástroje viac

Quacquarelli Symonds
(QS). V roku 2009 sa tieto

10

Slovinsko

2 (9, 11)

2

35

dopad publikácií meraný počtom citácií.

využívali aj na národnej úrovni.

11

Lotyšsko

0

2

53

12

Bulharsko

0

1

55

Hodnotenia tohto druhu spravidla vedú

13

Malta

0

0

4

k zvyšovaniu konkurencieschopnos-

Autor:

30

53

981

ti porovnávaných inštitúcií. Na základe

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

P. č.

spolu

12

gov/výskumníkov (7,5%),
5. transfer poznatkov do priemyslu

Haló
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spoločnosti rozhodli vystupovať
ako dve nezávislé rankingové
spoločnosti.

V súčasnosti patria

medzi najuznávanejšie globálne
inštitúcie v tejto oblasti.
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o inovačné riešenia, resp. technologic-

TECHNICOM v tomto koncepte poskytuje

vznikla na základe Zmluvy o združení

ký transfer výstupov výskumu a vývoja.

inkubačné prostredie pre zabezpeče-

a má charakter univerzitného vedeckého

nie akceleračného procesu pre vznik

parku. Uvedenú zmluvu uzavreli tri

Zaujímavý program konferencie

a rozvoj malých a stredných hi-tech

univerzity (TUKE, UPJŠ a PUvP), ktoré

prilákal takmer 300 účastníkov z aka-

firiem, resp. startup a spin-off firiem,

boli riešiteľmi projektov pod vedením

demickej a priemyselnej sféry, ktorí

najmä na báze relevantných výsledkov

TUKE, ako koordinátora projektu.

mali možnosť sa v rámci tzv. Burzy

výskumu a vývoja realizovaného v rámci

Lokálne UVP sú pri tom etablované

inovačných projektov, produktov

výskumných a inovačných aktivít TUKE.

na partnerských univerzitách, ako uni-

a riešení osobne oboznámiť

Záverečná konferencia
projektu UVP TECHNICOM
„Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné
aplikácie s podporou znalostných technológií“

verzitné (rektorátne) pracoviská.

s výsledkami viac ako 40 riešených

V rámci realizácie projektu bol

Asociácia TECHNICOM bola založená 11.

pilotných výskumných projektov.

realizovaný aplikovaný výskum,

septembra 2017, za účelom zabezpeče-

účinný transfer znalostí, produktov

nia udržateľnosti výsledkov predmet-

Aký je prínos tejto konferencie? Nešlo

a technológií medzi univerzitami,

ného projektu definovaných prostred-

len o výmenu vizitiek, ale aj nadviazanie

výskumnými inštitúciami a firmami.

níctvom jeho merateľných ukazovate-

reálnych kontaktov medzi výskumník-

Výsledkom je vznik ekosystému

ľov. Zmluvné strany založili združenie

mi z univerzít a predstaviteľmi praxe,

akcelerácie podnikania na báze UVP

s cieľom vybudovať TECHNICOM ako me-

ktoré môžu byť počiatkom spoločných

TECHNICOM (Startup centrum TUKE

dzinárodne uznávanú asociáciu výskumu

aktivít. Sieťovanie medzi zástupcami

a Inkubátor TUKE), prostredníctvom

a transferu technológií v oblastiach in-

firiem, prepojenie verejnej a súkromnej

ktorého bolo podporených doposiaľ

formačno-komunikačných techno-

sféry s úmyslom vytvoriť vzájomne

viac ako 35 strartupov. Predmetné

lógií, elektrotechniky, automatizá-

prospešné pracovné prepojenia.

aktivity prispeli aj k rozvoju inovačne

cie a robotiky, strojárstva, stavebného

orientovaných firiem poskytovaním

a environmentálneho inžinierstva, a to

Projekt „Univerzitný vedecký park

vhodných pred-inkubačných služieb

prostredníctvom inovačných aplikácií

TECHNICOM pre inovačné aplikácie

s väzbou na následnú externú

s podporou znalostných technológií.

s podporou znalostných technológií“,

inkubáciu „spin-off“ a “start-up“

bol realizovaný v rámci operačného

podnikateľsky orientovaných firiem

Postavenie UVP TECHNICOM je strate-

Rektor Technickej univerzity v Košiciach,

univerzitných vedeckých parkov (UVP)

parky už úspešne fungujú: v programe

programu Výskum a vývoj a je spolu-

v Inkubátore TUKE. V rámci projektu

gické pre mesto aj región, keďže má

prof. Ing. S. Kmeť, CSc., spolu s predstavi-

a výskumných centier (VC) v Slovenskej

vystúpil viceprezident spoločnos-

financovaný zo zdrojov Európskeho

bola v areáli TUKE vybudovaná tzv.

ambície slúžiť ako centrum diania pre

teľmi partnerských univerzít – rektorom

republike, ako kľúčového komponentu

ti Saab, P. De Laval, ktorý prezentoval

fondu regionálneho rozvoja.

multifunkčná budova UVP TECHNICOM.

vznik a podporu inovatívnych riešení,

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

transferu technológií, rozvoja podnikania

už rozbehnutú spoluprácu spoločnos-

Samostatné pracoviská však vznikli aj

transfer poznatkov z univerzitného

v Košiciach, prof. RNDr. P. Sovákom, CSc.,

a zavádzania inovácií, spolupráce akade-

ti SABB s UVP Technicom pri budovaní

UVP TECHNICOM na TUKE bol zriadený

na spolupracujúcich univerzitách – UPJŠ

do priemyselného prostredia, zároveň

a prorektorom Prešovskej univerzity

mickej a výskumnej sféry s priemyslom,

podnikateľského Inkubátora TUKE.

rozhodnutím rektora TUKE zo dňa

a Prešovskej univerzite v Prešove.

má za cieľ chrániť duševné vlastníc-

v Prešove, prof. PhDr. M. Portikom, PhD.,

ich prioritnej výskumno-vývojovej

a taktiež aj hosťom konferencie,

orientácie, inovačného potenciálu

Konferencia bola určená nielen

a bol začlenený do organizačnej

UVP TECHNICOM je organizačnou

Autor:

S. Sipkom, generálnym riaditeľom

a expertnej profilácie. Formát konfe-

expertom v oblastiach zamerania kon-

štruktúry TUKE, ako pracovisko s ce-

jednotkou „Asociácie TECHNICOM“, ktorá

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Výskumnej agentúry MŠVVaŠ,

rencie vytvoril vhodné prostredie pre

ferencie z univerzít, pracovísk SAV,

loškolskou pôsobnosťou. Poslaním

otvorili dňa 23.5.2018 v priestoroch

diskusiu o ďalších perspektívach udr-

výskumno-vývojových pracovísk

UVP TECHNICOM je vytvárať na TUKE

Spoločenského pavilónu v Košiciach

žateľného rozvoja vybudovaného

komerčných a verejných inštitúcií,

ekosystém akcelerácie technologického

záverečnú konferenciu projektu UVP

systému UVP a VC, v úzkom prepojení

výskumných a inovačných centier, ale

transferu, inovácií a podpory podnikania,

TECHNIKOM, ktorá bola organizova-

na pripravované výzvy zamerané

predovšetkým zástupcom priemysel-

vytvárať priestor pre podporu realizácie

ná pod názvom „Univerzitné vedecké

na podporu UVP a VC v rámci štrukturál-

nej praxe, najmä s orientáciou na výrobu

aplikovaného výskumu a vývoja, zabez-

parky a Výskumné centrá ako akce-

nych fondov. Tejto téme bolo venované

a služby so zameraním na oblasti stro-

pečovať transfer výsledkov výskumu

lerátory technologického transferu

aj vystúpenie generálneho riaditeľa

járstva, stavebníctva, nových materiálov

a vývoja do hospodárskej a spoločen-

a výskumnej spolupráce s praxou v SR“.

Výskumnej agentúry, pána S. Sipka.

a materiálových technológií, energetiky,

skej praxe a podporovať vznik a rozvoj

zdravotníctva, bio-technológií, ochrany

podnikov, ktoré využívajú výsledky

Cieľom konferencie bola nielen pre-

V rámci konferencie boli prezentova-

životného prostredia, informačných a ko-

výskumu a vývoja pre svoje inovatívne

zentácia výsledkov projektu UVP

né dobré príklady spolupráce UVP a VC

munikačných technológií a ich aplikácii

produkty, tovary a služby alebo sami

TECHNICOM, ale aj celého systému

v SR s krajinami, v ktorých vedecké

v praxi: teda všetkým záujemcom

vykonávajú výskum a vývoj. UVP
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tvo, ktoré z tejto spolupráce vznikne.
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TUKE opäť medzi
víťazmi Falling Walls Lab
Prestížna súťaž Falling Walls Lab
Slovakia 2018 pozná svojich víťazov.
Mladí vedci a inovátori aj tento
rok 31. mája 2018 na Univerzite
Komenského v Bratislave predstavili svoje návody na riešenie rozličných
problémov. Nad podujatím prevzal
záštitu premiér Slovenskej republiky,
Peter Pellegrini, ktorý si vypočul in-

FEI prijala delegáciu zo Splitu

špiratívne myšlienky mladých vedcov
a víťazom odovzdal ocenenia.
Fakulta elektrotechniky
Na jedinečnom fóre inšpiratívnych

a informatiky Tuke prijala

myšlienok a výskumných projektov

10.4.2018 delegáciu Splitsko-

obsadil druhé miesto Ing. Marek

dalmatínskej župy a vedenie Fakulty

Schnitzer zo Strojníckej fakulty TUKE,

elektrotechniky, strojárstva

ktorý sa venuje klinickej 3D tlači

a stavby lodí Univerzity v Splite.

a aditívnej výrobe. Porotu zaujal implantátom pre novonarodené deti

Vedenie našej fakulty prijalo vzácnych

s rázštepom podnebia, ktorý sú v la-

hostí, medzi ktorými bol župan Splitsko-

boratórnych podmienkach schopní

dalmatínskej župy, Blaženka Bobana,

vyrobiť ihneď po narodení, aby dieťa

veľvyslanca SR v Chorvátsku, Juraja

mohlo byť od začiatku riadne kojené.

Priputena, veľvyslanca Chorvátskej
republiky v Bratislave, Aleksandara

Prvé a tretie miesto putovalo

Heinu, riaditeľku Župnej hospodár-

na Univerzitu Komenského. Víťazka,

skej komory v Splite, Vesnu Friedl, ho-

Mgr. Lucia Lauková, sa svojím výskumom

norárneho konzula SR v Splite, Gorana

snaží zboriť múry sepsy. U pacientov

Morovića, námestníčku primátora

Gotovac, prodekani: prof.dr.sc. Vladan

kombinovaných systémov ob-

so sepsou sa vyskytuje vysoká kon-

mesta Split, Jelenu Hrgovič, ekono-

Papić a mimoriadny prof.dr.sc. Boris

noviteľných zdrojov energií

centrácia extracelulárnej DNA a cieľom

mického diplomata veľvyslanectva SR

Ljubenkov, mimoriadny prof.dr.sc.

a Prototypového a inovačného centra.

výskumu bolo zistiť, ako by ju bolo

v Záhrebe, Ing. Jána Štarka, a ďalších

Sandro Nižetić, mimoriadny prof.

možné znížiť. Aplikáciou enzýmu DNáza

hostí zo Splitsko-dalmatínskej župy.

dr.sc. Eugen Mudnić, doc.dr.sc. Mladen

Predmetom rokovaní bola vzájomná

dokázala znížiť mieru úmrtnosti. Tretie

Hostí sprevádzal predseda Košického

Russo a doc.dr.sc Maja Stella.

spolupráca nielen v oblasti informa-

miesto získal nový spôsob diagnostiky

samosprávneho kraja, Rastislav Trnka.

pacientov s Crohnovou chorobou, ktorý
predstavila Mgr. Katarína Janšáková, PhD.
Všetkým oceneným blahoželáme.
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tiky, smart technológií a obnoviteľDelegácia sa zúčastnila prehliadky

ných zdrojov energie, ale i výmenných

Akademickú delegáciu tvorili:

Univerzitného vedeckého parku

mobilít projektu Erasmus+.

dekan Fakulty elektrotechniky, stro-

TECHNICOM a jeho súčastí: Centra

Autor:

járstva a stavby lodí, prof.dr.sc. Sven

výskumu účinnosti integrácie

Ing. Mária Gamcová, PhD.
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UVP TECHNICOM je napojený
na program H2020
Stratégia „Jednotného digitálneho

ako aj k aktuálnym priemyselným

Z pohľadu TUKE je jedným z oča-

trhu je v súčasnosti nosnou rozvojovou

experimentom riešených v kontexte

kávaných výstupov projektu MIDIH

stratégiou v EÚ, ktorej implementá-

konceptov stratégie „INDUSTRY 4.0“.

úspešné etablovanie regionál-

cia v oblasti priemyselnej výroby je

Edukačné aktivity
v oblasti BIM na Stavebnej
fakulte TUKE

neho priemyselne orientované-

aktuálne spojená a podporená strategic-

Z poslania projektu vyplývajú

ho DIHu na báze stratégie rozvoja

BIM (Building Information Modelling)

kým konceptom INDUSTRY 4.0. Aktívne

aj jeho hlavné ciele:

konceptu poslania UVP TECHNICOM.

je proces navrhovania a spravovania

napĺňanie poslania uvedených stratégií

• Vytvoriť udržateľný ekosystém

údajov týkajúcich sa stavby v priebehu

je v európskom výskumnom programe

podporujúci odpovedajúcu

Významnou zložkou riešenia projektu

celého jej životného cyklu. Informačný

HORIZONT 2020 podporené odpove-

funkcionalitu vytváranej siete

je partnermi projektu zabezpeče-

model stavby je v podstate digitálny

dajúcim zameraním obsahu aktuálnych

regionálnych priemyselne

né spracovanie troch vzorových „prí-

model, ktorý reprezentuje fyzický

pracovných úloh výskumu a vývoja

orientovaných digitálnych

padových štúdií“ z „digitálne“ orien-

a funkčný objekt s množstvom charak-

v priemysle a na nich napojených

inovačných HUB-ov, formovaných

tovaných priemyselných experimen-

teristík. Slúži ako otvorená databáza

výziev. Aktivity v tejto oblasti sa od-

ako inštitúcie typu „one-stop-

tov v troch špičkových priemyselných

informácií o stavbe pre všetkých

povedajúcim spôsobom premietli aj

shop global marketplace”,

firmách EÚ (podrobnejšie informácie

účastníkov stavebného projektu,

• Vytvorený ekosystém bude trvalo

sú na stránke projektu: http://www.

od jej návrhu, cez výstavbu až po fázu

výskumného programu H2020 prostred-

podporený projektom inicializo-

midih.eu alebo https://www.uvptech-

užívania. Súčasný pracovný trh čoraz

níctvom tematickej oblasti „Factory of

vanej európskej siete digitálne za-

nicom.sk/projekty). Samotný projekt

častejšie ponúka pracovné príležitos-

Future – priemysel budúcnosti“. V rámci

meraných priemyselných inovač-

je vlastne inovačnou aktivitou, ktorá

ti stavebným inžinierom, ktorí majú

uvedenej oblasti získal Univerzitný

ných HUB-ov a odpovedajúcich kom-

v súlade s podmienkami výzvy je

nielen odborné vedomosti o stavbách

vedecký park TECHNICOM v zastúpení

petenčných, výcvikových, vývojo-

zameraná na aktívnu podporu digitálne

a stavebných konštrukciách, ale

TUKE projekt, ktorý je riešený v rámci:

vých a inovačných centier, spoločnos-

zameraných inovačných aktivít

preukážu aj zručnosti pri zvládnutí BIM

riešení študentských prác v rámci

zo strany softvérových firiem na sériu

Výzvy: H2020-FOF-2017 (Factory of

tí resp. firiem poskytujúcich odpove-

vo výrobne zameraných MSP (v tom

nástrojov. Preto jednou zo zásadných

výučby formou súťaží, zamera-

bezplatných školení pre študentov.

Future); Tematická oblasť: FOF-12a-

dajúce priemyselne orientované rieše-

aj „Mit-Cap“ firmy). Uvedené vzorové

otázok pedagógov na Stavebnej fakulte

ných na preukázanie zručnos-

SvF TUKE podporuje aj celoživot-

2017, s väzbou na iniciatívu I4MS;

nia v oblasti služieb a platforiem IKT.

prípadové štúdie priamo zodpoveda-

TUKE je: Ako motivovať študentov, aby

tí pri BIM modelovaní stavieb;

né vzdelávanie pre záujemcov z praxe.

• Vytvorený sieťovo koncipovaný ce-

jú poslaniu projektu, ktoré je po dobu

mali záujem získať zručnosti pri práci

• orientácia tém ŠVOČ a závereč-

do výziev prezentovaných v pilieri II.

Typ aktivity: IA (Inovačná aktivita); Kód

Od roku 2017 má fakulta akreditova-

projektu: 767498; Akronym: MIDIH; Doba

loeurópsky (globálny) inštitút bude

jeho riešenia podporené aj dvoma

v softvéroch BIM platformy? Pri hľadaní

riešenia: 36 mesiacov (od 1.10.2017

podporený účinnou a otvorenou in-

otvorenými výzvami na podávanie

odpovede boli riešiteľmi projektu

do 30.9.2020). Projekt MIDIH je riešený

formačnou a komunikačnou plat-

komplementárnych projektových

KEGA 059TUKE-4/2017 „Podpora

V akademickom roku 2017/2018

ktorého 16 modulov, každý v rozsahu 12

projektovým konzorciom, ktoré tvorí 21

formou DIHWARE podporujúcou:

návrhov zameraných na „Dátami pod-

zručností využívania BIM technoló-

sa uskutočnili viaceré prednášky

až 36 hodín, pokrýva sadu BIM softvé-

účastníkov z 12 krajín EÚ (podrobnej-

- aktívnu výskumnú, vývojovú,

porované aplikácie a priemyselné ex-

gie v životnom cykle stavby“ navrhnuté

odborníkov z praxe. Potešujúca je

rových nástrojov pre návrh, plánovanie,

šie informácie sú na stránke projektu:

výcvikovú a implementačnú

perimenty v prostredí odpovedajú-

a pod logom „STUDY for BIM“ realizo-

vysoká účasť študentov na treťom

zhotovovanie a spravovanie stavieb.

http://www.midih.eu). Zo strany TUKE

spoluprácu v rámci siete;

cich CPS/IoT výrobných štruktúr“.

vané nasledovné motivačné aktivity:

workshope BIM4Free organizovanom

V edukačnom procese je dôležité

sa v súčasnosti na riešení podieľajú

- odpovedajúcu referenčnú

V projekte je na tieto výzvy vyhradená

v spolupráci s BIM asociáciou Slovensko.

podporiť nielen zvládnutie softvérové-

Začiatkom roka 2018 boli štyri firmy

ho zázemia BIM platformy, ale aj vytvoriť

(ALLPLAN Česko s.r.o.; CAD EXPERT

pre študentov prostredie pre vyššiu

pracovníci z UVP TECHNICOM, FEI a SjF.

• v spolupráci s BIM asociáciou

ných prác do rôznych oblastí BIM.

ný program celoživotného vzdelávania
„BIM – Informačné modelovanie stavby“,

architektúru garantujúcu efektívnu

čiastka vo výške 1 920 000 Eur, kde

aplikáciu služieb a produktov,

maximálny príspevok na jeden projekt

Slovensko, softvérovými špecia-

Poslanie projektu MIDIH, voči

v priestore CPS/IoT (Kyberneticko-

je 60 000 Eur. (pozri http://www.

listami aj s odborníkmi z praxe, za-

s.r.o.; CONSTRUSOFT s.r.o a ŠTOR CAD –

úroveň spolupráce, koordinácie a ko-

verejnej a hospodárskej praxi, je

fyzikálnych systémov/internete

midih.eu/open-call.php). Podrobné

bezpečovanie pre študentov a pe-

GRAITEC s.r.o.) požiadané o spracovanie

munikácie pri riešení inžinierskych úloh

vystupovať ako inštitúcia „one-

vecí), vytváraných prostredníctvom

podporné materiály k výzve sú

dagógov prednášok a školení so za-

edukačných plagátov s propagáciou tých

v rámci celého životného cyklu stavby.

meraním na BIM technológie;

softvérových aplikácií BIM platformy, pre

stop-shop“, ktorá podporuje rozvoj

platformy DIHWARE, ktoré

dostupné na stránke: https://www.

a prístup k službám poskytujúcich

podporujú inovatívne riešenia

uvptechnicom.sk/projekty/.

priemyselnej sfére, tak prístup

pre „smart“ technológie a výroby

Autori:

k pokročilým digitálnym riešeniam,

resp. „smart“ produkty.

doc. Ing. František Jakab, PhD.,

• sprehľadnenie softvérov BIM platformy s dostupnou študentskou licenciou;
• podpora využívania BIM aplikácií pri

ktoré môžu získať študenti aj pedagógo-

Autori:

via bezplatné licencie. Jedným z pozitív-

doc. Ing. Renáta Bašková, PhD.,

nych dopadov tejto iniciatívy je ponuka

prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.

doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.
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Vzdušný priestor pre
Návratnosť investícií

všetkých a letecké

do vzdelávania na pracovisku

navigačné služby 2018

a učňovského vzdelávania

Vedeckú konferenciu Vzdušný priestor
pre všetkých a letecké navigačné služby
2018 po druhý krát organizovala Letecká
fakulta TUKE, tentoraz v priestoroch
učebno-výcvikového zariadenia TUKE

Na to, aby ľudia mohli hrať aktívnu

učňovského vzdelávania a vzdelávania

Ekonomická fakulta TUKE na Katedre

v Herľanoch. Jej cieľom bola vzájomná

úlohu na európskom trhu práce dneška

na pracovisku pre malé a stredné

regionálnych vied a manažmentu.

výmena poznatkov a skúseností širokého

a zajtrajška, potrebujú zručnosti

podniky, a týmto ich motivovať

na vysokej úrovni. Modernizácia

k zavedeniu tejto formy vzdelávania

V rámci projektu bude realizovaný

využívania vzdušného priestoru

odborného vzdelávania a prípravy im

v podnikoch. Cieľovú skupinu

výskum, ktorý pomôže určiť indikátory

z pohľadu rôznych užívateľov, predsta-

umožní rozvíjať si tie správne zručnosti

projektu predstavujú malé a stredné

pre prípravu modelu nákladov

venie plánovaných zmien v štruktúre

po celý život s využitím flexibil-

podniky, manažéri a pracovníci

a sociálnych benefitov, ktorý bude pri-

vzdušného priestoru SR a panelová

ných možností vzdelávania. V rýchlo

týchto podnikov, poskytovatelia

spôsobený špecifickým potrebám

diskusia zameraná na konkrétne

sa meniacej globálnej ekonomike rozvoj

odborného vzdelávania a prípravy,

malých a stredných podnikov v Európe.

otázky účastníkov konferencie.

zručností a ich dobré využitie rozhoduje

univerzity a tréningové pracoviská.

Zámerom je poskytnúť manažérom

do značnej miery o našej schopnosti

okruhu leteckých odborníkov v oblasti

týchto podnikov digitálny nástroj

V tomto roku sa na konferen-

Zväz Modelárov Slovenska, Letecké

diskusia vytvorili vynikajúcu a inšpirujú-

podporovať inovácie a rast a udržať

Projekt podporuje učenie na pracovisku

na výpočet návratnosti investícií

cii zúčastnilo celkom 79 účastníkov.

výcvikové a vzdelávacie centrum

cu atmosféru. Rozhodne k tomu prispela

náš sociálny model. Európa potrebuje

so zameraním na odbornú prípravu

do učňovského vzdelávania a vzdelá-

Účasť prijali významní predstavitelia

Žilinskej univerzity, Heli Company s.r.o.,

aj kvalitná príprava, zabezpečenie a or-

poskytnúť svojim obyvateľom správne

pre malé a stredné podniky v šiestich

vania na pracovisku. V rámci projektu

civilného letectva Slovenskej republiky

Avion club, o.z., a spoločnosti ERA,

ganizácia tejto veľmi vydarenej akcie,

zručnosti, aby mohli zohrávať aktívnu

európskych krajinách. Jedná sa

bude tiež vypracovaná príručka pre

- riaditeľ štátneho podniku Letové

R-SYS, ALES a TECHNISERV. Za Ozbrojené

za ktorú patrí poďakovanie celému or-

úlohu na trhu práce a v spoločnosti.

o Slovensko, Grécko, Portugalsko,

nové a začínajúce podniky, ktoré chcú

prevádzkové služby SR, Ing. Blažej

sily SR sa zúčastnili leteckí odborníci

ganizačnému tímu z Katedry letovej

Španielsko, Taliansko a Bulharsko. Model

poskytovať a podporovať učňovské

Zaujec, riaditeľ Divízie civilného

zo Vzdušných síl Zvolen OSSR, Airspace

prípravy Leteckej fakulty pod vedením

Projekt ERASMUS+, KA202 - Strategické

návratnosti investícií poskytne malým

vzdelávanie a učenie na pracovisku.

letectva SR, Ing. Ivan Hasíček, riaditeľ

Management Cell Zvolen, z Odboru

jej vedúceho, Ing. Róberta Rozenberga,

partnerstvá pre odborné vzde-

a stredným podnikom konkrétny dôkaz

Odboru štátnej správy vo vojenskom

štátnej správy vo vojenskom letectve MO

PhD., a zostavovateľa programu

lávanie a prípravu pod názvom

o pridaných výhodách ich zapojenia

Príručka bude obsahovať osvedčené

letectve MO SR, Ing.Ľubomír Žák,

SR a Akadémie ozbrojených síl GMRŠ.

a súčasne moderátora konferencie,

„Návratnosť investícií do vzdelá-

sa do ponuky učňovskej prípravy

postupy a príklady úspešných podnikov,

a prezident Slovenského národného

vania na pracovisku a učňovského

a pracovných miest na vzdelávanie

ktoré sa získajú počas pilotného

aeroklubu, PaedDr. Ján Mikuš.

vzdelávania - ROI“ (projekt č.

z hľadiska nákladov, pričom zohľadňuje

testovania digitálneho nástroja. Projekt

tovaných celkom 12 odborných

Nech nás nové poznanie obohatí

2017-1-SK01-KA202-035375: Return

aj sociálne prínosy a sociálny dopad.

zároveň podporí dialóg medzi po-

Okrem pracovníkov LF TUKE, ďalší

prednášok na témy zaoberajúce sa

a povzbudí do ďalšieho leteckého

skytovateľmi odborného vzdeláva-

účastníci zastupovali: Dopravný úrad

rozdelením a využívaním vzdušného

života. Letu zdar v roku 2018.

nia a malými a strednými podnikmi.

SR, Letové prevádzkové služby SR,

priestoru SR (http://web.tuke.

š.p., Slovenský národný aeroklub,

sk/lfklp/konferencie/#).

on Investment of Work Based Learning
and apprenticeships) je zameraný

Partnermi projektu sú inštitúcie

práve na spomínanú problematiku.

z ôsmich krajín Európskej únie, a to

finančné a nefinančné prínosy
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Autori:

Letecký a námorný vyšetrovací útvar

Slovenska, Španielska, Portugalska,
Hlavným cieľom projektu je ukázať

Ing. Juraja Vagnera, PhD., ING-PAED IGIP.
Na konferencii bolo odprezen-

Grécka, Bulharska, Veľkej Británie,

Autor:

Ministerstva dopravy a výstavby,

Národné stretnutie leteckých

Ing. Róbert Rozenberg, PhD.,

Talianska a Cypru. Projekt koordinuje

Ing. Jozef Bľanda

Leteckú amatérsku asociáciu SR,

odborníkov v Herľanoch, jednoznač-

Ing. Juraj Vagner, PhD., ING-PAED IGIP

Slovenskú federáciu ultraľahké-

ne splnilo svoje ciele. Kvalitné odborné

Foto:

ho lietania, Slovenskú ligu aviatikov,

príspevky a podnetná a veľmi otvorená

Zdenka Šutáková
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Mid-term meeting
projektu NEWEX H2020
Cieľom medzinárodného projektu

Plnenie cieľov WP1 projektu na stretnutí

riešiteľov v rámci riešenia projektu

H2020-MSCA-RISE-2016, GA-2016-

prezentovala doc. Ing. Ľudmila

a diskusia bola ukončená jeho odporú-

734205 NEWEX realizovaného v rámci

Dulebová, PhD. zo SjF TUKE a plnenie

čaniami na ďalšie úspešné pokračova-

programu Horizont 2020 Research

cieľov WP2 projektu predniesol

nie projektu NEWEX. V závere stretnutia

& Innovation Framework Programme

prof. Antonio Gaspar Cunha z University

bol riešiteľmi prerokovaný ďalší postup

of European Union, Marie Sklodowska

of Minho (Portugalsko). Krzysztof

riešenia projektu a upresnili sa úlohy

Curie Action, Research and Innovation

Trojanowski, Ph.D. z Lublin University of

na druhý rok riešenia projektu.

Staff Exchange (RISE) s názvom

Technology prezentoval výsledky zlep-

„Výskum a vývoj novej generácie

šovania zručností riešiteľov projektu

Projekt NEWEX bude naďalej

Katedra inžinierskej pedagogiky (KIP)

skúseností budúcich učiteľov odborných

KIP môže poskytovať programy DPŠ

strojov pre spracovanie kompozit-

prostredníctvom ich účasti na školeniach

podporovať skutočnú spoluprácu medzi

TUKE od 80. rokov minulého storočia

profesijných predmetov (študentov DPŠ).

na výkon pedagogickej činnosti učiteľa

ných a nanokompozitých materiálov“

a prenose poznatkov cez e-learning.

priemyslom a školstvom, ktorá má

organizuje a obsahovo zabezpečuje

Pre študentov DPŠ sú CU vzorom peda-

profesijných predmetov v súlade s akre-

je posilnenie výskumu a didaktických

Po ukončení týchto prezentácií bolo

kľúčový význam z hľadiska európskej

doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

gogickej skúsenosti a vyučovacej spô-

ditovanými študijnými programami.

schopností výskumných kolektívov

konštatované, že všetky stanovené

stratégie rozvoja vo výskumnej oblasti.

pre študentov aj absolventov inžinier-

sobilosti. Práve pre špecifickosť práce

ako aj získanie nových skúseností

ciele v prvom roku riešenia projektu

skych študijných programov technic-

CU a s cieľom skvalitniť výučbu na DPŠ

Študenti, ktorí už počas svojho štúdia

a schopností v oblasti navrhovania

NEWEX boli splnené. Potom nasledo-

kých a ekonomických vysokých škôl.

pripravila KIP vo februári 2018 odborné

zvažujú možnosť stať sa kvalifikova-

plastifikačných systémov výrobných

vala diskusia s Rodrigom Gutierrezom

Autor:

Neoddeliteľnou súčasťou prípravy

pracovné stretnutie s CU cvičných SOŠ.

nými učiteľmi odborných (profesij-

strojov a prípravy zmesi kompozit-

Dominguezom o skúsenostiach

doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD.

na povolanie budúceho učiteľa je

Pracovné stretnutie s nimi bolo po-

ných) predmetov na SOŠ, môžu využiť

realizácia pedagogickej praxe. Študenti

kračovaním prehlbovania vzájomnej

možnosť prihlásiť sa na súbežné DPŠ

DPŠ KIP ju absolvujú na Stredných

spolupráce a nadväzovalo na stretnutie

na KIP v akademickom roku 2018/2019.

Dňa 23. februára 2018 sa v Lubline

odborných školách (SOŠ), ktoré sú

s riaditeľmi a zástupcami CŠ, ktoré sa re-

Podrobnejšie informácie sú na webovej

na Lublin University of Technology usku-

na základe zmlúv, cvičnými školami

alizovalo v decembri 2017 pri príleži-

stránke KIP: www.kip.tuke.sk.

točnilo stretnutie riešiteľov projektu

(CŠ) TUKE. V súčasnosti KIP spolu-

tosti 25. výročia KIP. Na stretnutí CU

z akademickej pôdy a priemyslu.

pracuje so siedmimi zmluvnými CŠ

boli prediskutované rôzne aspekty

V prípade záujmu o DPŠ na KIP TUKE pre

Na tomto stretnutí bol zhodnotený prvý

v Košiciach: Stredná priemyselná škola

ich práce a vznikli podnetné návrhy

študentov denného štúdia aj externého

rok riešenia projektu. Za Strojnícku

elektrotechnická; Obchodná akadémia,

na zlepšovanie spolupráce tak

štúdia je možné prihlásiť sa na sekre-

fakultu Technickej univerzity

Watsonova 61; Stredná priemyselná

zo strany KIP, ako aj zo strany CU.

tariáte KIP podaním prihlášky na DPŠ,

v Košiciach sa stretnutia zúčastnili

škola stavebná a geodetická; Hotelová

prof. Ing. František Greškovič, CSc.,

akadémia; Stredná priemyselná škola

KIP TUKE ponúka možnosť realizovať

doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD.

strojnícka; Stredná odborná škola auto-

DPŠ na získanie pedagogickej spôso-

a Ing. Ivan Gajdoš, PhD. Stretnutia

mobilová a Stredná priemyselná škola

bilosti na výkon pedagogickej činnosti

sa zúčastnil aj Rodrigo Gutierrez

dopravná. Na týchto školách pracuje

učiteľa v súlade so zákonom č. 317/2009

Autor:

Dominguez, project officer z Research

spolu približne 60 cvičných učiteľov

Z. z. na základe rozhodnutí Ministerstva

Ing. Daniela Petríková, PhD.

Executive Agency EU. Účastníkov

(CU). CU zohrávajú významnú úlohu

školstva, vedy, výskumu a športu

stretnutia privítal prof. Janusz W. Sikora,

pri získavaní prvých pedagogických

Slovenskej republiky z augusta 2014.

ných a nanokompozitých materiálov.

ktorú je potrebné doručiť elektronicky alebo osobne do 15. júna 2018.

koordinátor projektu NEWEX, ktorý
predniesol celkovú správu o aktivitách
v rámci projektu NEWEX za rok 2017.
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Global Science & Technology
Forum v Singapure
Spolupráca dvoch fakúlt TUKE, UVP Technicom a Promatech centra

Strojár inovátor

Spolupráca dvoch fakúlt TUKE,

K. Yarlanaddom z Queensland

Tri dni strávené v Singapure sme chceli

Univerzitného vedeckého parku

University of Technology, ktorý tam

využiť čo najefektívnejšie, vzhľadom

TECHNICOM a Národného výskumného

vedie skupinu Smart Systems. V pred-

na premárnený čas pri niekoľko-hodi-

centra pre pokročilé materiály a tech-

náškach autorov publikujúcich v Nature

novom prestupe na letisku v Pekingu,

nológie Promatech pri SAV nás

sme sa dozvedeli niečo zo zákulisia

kde sme dokonale spoznali každý

zaviedla do jednej z najinovatív-

vývoja transparentných gélových

m2 terminálu 3. Uvedomili sme si, že

nejších krajín sveta, na konferenciu

ohybných Li batérií, aký je mechaniz-

v niektorých častiach sveta je vzácne

GSTF fóra „Material Science, Metal &

mus degradácie pamäťových jednotiek

vidieť vôbec modrú oblohu a smog

Manufacturing” v Singapure. Témou boli

či aké úžasné fotokatalytické vlastnosti

sme zažili pri oboch prestupoch ešte

nové možnosti v materiálových vedách

dosahujú povlaky z oxidov grafénu atď.

aj vo vnútri letiskovej haly. Štatisticky
aj Singapur nie je na tom ružovo, čo

zamerané na teoretický a praktický
Dňa 21. marca 2018 sa konal už piaty

mechatroniky a robotiky, laboratóriá

ročník súťaže Strojár inovátor, ktorý or-

moderných optických metód mechaniky,

ganizovala Strojnícka fakulta TUKE pod

transmisnej fotoelascimetrie, merania,

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

biomedicínskeho inžinierstva a ďalších.

Trebuňu, CSc. pre študentov stredných

výskum v oblasti fyziky, chémie

V jeden podvečer sme pred neodola-

sa týka emisií, a to aj keď na uliciach

riadená frézovačka“ z Technickej aka-

a inžinierstva hlavne v oblastiach

teľnými atrakciami Singapuru upred-

vídať len maximálne 2-3 ročné modely

démie v Spišskej Novej Vsi.

Nanotechnology, Biomanufacturing,

nostnili osobnú návštevu prestížnej

aút a väčšinou ide o hybridy. Dôvod

Biomaterials, Digital manufacturing.

domácej Univerzity. Stretli sme sa

nám vysvetlili domáci, na príčine sú

tu s úspešným Slovákom študujúcim

okolité ostrovy, kde domorodci vypaľujú

Na naše počudovanie, odbornú kon-

mechanobiochémiu, ktorý v rámci

vo veľkom pralesy a šíriaci sa dym

ferenciu otváral predseda centrály

PhD. štúdia na Cambridge Univerzite

nepozná hranice... To nás len utvrdilo

3. miesto - Adam Gmuca za „Počítačovo

Víťazi získali finančné odmeny pre seba

škôl. Do súťaže bolo prihlásených

Záujem zo strany verejnosti každoročne

20 projektov z rôznych škôl celého

stúpa, čoho dôkazom je návštev-

Slovenska. Študenti mali možnosť pre-

nosť webovej stránky súťaže http://

Ďalšou cenou bola Cena

Bank of China v Austrálii, výkonný

v UK momentálne „zarezával“ aj cez

v tom, ako je dôležité, aby sme pracovali

zentovať svoje práce v priestoroch uni-

www.strojar-inovator.sk, ktorá

dekana, ktorú získal Filip Poštrk

riaditeľ Komisie pre ekonomický rozvoj

víkendy v laboratóriách na stáži

na výskumných úlohách, ktoré prinesú

verzitnej knižnice. Podujatie otvoril

za posledný rok dosiahla vyše 16

za „Stirlingov motor“ z SOŠ strojníc-

Austrálie (CEDA), bývalý predseda

National University of Singapur.

také technologické riešenia, aby emisie

dekan Strojníckej fakulty svojím

tisíc jedinečných návštevníkov (podľa

kej v Bánovciach nad Bebravou.

parlamentu tejto krajiny protinožcov,

Na najvyššom poschodí nám

a odpad boli minimálne a prispieva-

príhovorom, v ktorom vyzdvihol

štatistiky Google Analytics). Tento

bývalý vice-kancelár Curtin University

ukázal svoje výskumné kráľovstvo,

li tak svojou malou časťou k „sustainab-

úspechy našej fakulty za posledný rok

trend je aj na sociálnych sieťach,

Cenu verejnosti za najväčší počet hlasov

of Technology – hon. prof. Dr. Stephen

ktorého prístrojové vybavenie by

le“ a „circular“ ekonomike. Konferencia

a poprial mladým inovátorom mnoho

kde sa do súťaže zapojilo niekoľko

získaných v internetovom hlasovaní

Martin, ktorý je zároveň predsedom

mu závidel aj Harry Potter :).

a hlavne lokalita nám ukázala, že

úspechov do budúcnosti, ktorú ako

tisíc hlasujúcich. Súťažiaci súťažili

na Facebooku pre svoj projekt získal

správnej rady organizácie Global

bolo vidieť na základe prezentovaných

vo viacerých kategóriách, v ktorých boli

Matej Halajčík za „Návrh a optimalizá-

Science & Technology Forum (GSTF).

V Singapure nájdete štvrte ako Little

kreatívni vedci rýchlo pretavujú techno-

prác majú veľmi dobre naštartovanú.

ocenení hodnotnými vecnými alebo

cia konzolového nosníka, experimen-

Po predstavení vedeckých možností

India, China town, kde veľmi lacno

logické nápady či dokonca sny v realitu.

finančnými cenami. Komisia v zložení

tálne overenie metódou fotoelescimet-

v našom meste (TUKE a Promatech

nakúpite čokoľvek a nie je rarita, že

Súťaže sa zúčastnili nielen študenti

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD., doc. Ing. Miroslav

rie“ zo SOŠ technická v Humennom.

centra) sme vystúpili s prednáška-

tričko stojí 3 SGD, čo ešte vydelíte

Niektorí účastníci z Južnej Kórey

nášho kraja, ale aj z ostatných, ktorých

Pástor, PhD., doc. Ing. Ján Viňáš, PhD.,

mi Dr. Halamu: „Prediction of Life-time

1,6 a pozostavíte sa nad kúpyschop-

a Austrálie nám potvrdili, že prídu

reprezentovali zástupcovia zo škôl

doc. Ing. Ján Semjon, PhD.

Oceneným gratulujeme a ďakujeme

of Ag Nanoparticles via Determination

nosťou ani nie tak EÚ obyvateľov, ale

od 26. do 28. septembra na nami or-

v Bánovciach nad Bebravou, Tvrdošína,

a doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. v piatom

všetkým zúčastneným za prezen-

of Their Redox, Thermodynamic and

samotných nás Slovákov. Na druhej

ganizovanú konferenciu na zámku

Popradu, Spišskej Novej Vsi a ďalších.

ročníku súťaže Strojár-inovátor

táciu úžasných prác a prajeme

Corrosion Properties“ a prof. Brezinovej:

strane ak chcete vlastniť automobil,

vo Víglaši – „Corrosion and Surface

dospela k týmto výsledkom:

im veľa úspechov do budúcnosti

„Analysis of the Quality Duplex Coatings

žiadate lokálnu vládu o potvrdenie

Treatment in Industry 2018“, kde

1.miesto - Patrik Pilát za „Návrh kon-

a tešíme sa na ďalší ročník.

in Melt of Al-Si Based Alloy”. Počas kon-

za 30 000 SGD, a s týmto papierom

sa stretnú mladí výskumníci, vedci,

Počas hodnotenia projektov odbornou

a svoje školy až do výšky 1000 €.

Singapur je ideálnym miestom, kde

komisiou mali účastníci okrem občer-

štrukcie 3D tlačiarne“ zo Strednej prie-

ferencie sme mali možnosť rozprávať

vydaným na 10 rokov si môžete potom

inovátori, operátori v priemysle, zástup-

stvenia možnosť prehliadky laboratórií

myselnej školy v Poprade,

sa aj s “Keynote speakrami”, inak veľmi

nejaké kúpiť. Tak jednoducho minima-

covia firiem, investori a politici, aby

Autor:

skromnými, renomovanými vedcami,

lizujú premávku na ostrove, ktorá je

diskutovali na aktuálne horúce témy.

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

prof. Sammym L. Chanom zo School of

aj tak pomerne veľká a aj to je jedna

Viac detailov nájdete na http://www.

Materials Science, University of New

z variant ako znižovať emisie CO2 a zne-

tuke.sk/csti2018. Ste srdečne vítaní!

South Wales, ktorý je co-editorom

čisťovanie ovzdušia, ktoré je globálnou

Autori:

časopisu journal Materials Chemistry and

témou a ovplyvňuje aj smerovanie

Mgr. Maroš Halama, PhD.,

Physics v Elsevier alebo prof. Prasadom

výskumu v najrôznejších oblastiach.

prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.

Strojníckej fakulty a to Prototypové
a inovačné centrum, Ústav automatizácie,
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2. miesto - Erik Durčák za „CNC kombi“
zo Spojenej školy v Tvrdošíne,

Pobyt študentov EkF v Indii
Prežiť vianočné sviatky a viac ako

Ako to vnímajú Leoš a Jakub?

polovicu zimy niekde v teple si väčšina

na knihu, veď len dvojdňová svadba s viac
ako 3000 svadobčanmi je neopakova-

z nás vychutnáva len vo svojich pred-

„Participácia na medzinárodnom projekte

teľným zážitkom. Taktiež porozumenie

stavách. V zimnom období sa však dvaja

s možnosťou vycestovať na tri mesiace

prostrediu trhu s tak robustnou pracovnou

doktorandi Ekonomickej fakulty TUKE

do takej krajiny akou India bezpochyby

silou považujeme za kľúčové z ekonomic-

zohriali v Indii počas vedecko-

je, pre nás predstavovala obrovskú výzvu.

kého, ale aj technologického hľadiska.

-výskumného pobytu. V juhoindic-

Každopádne to však bola jedinečná prí-

Informácie, ktoré sme získali v takejto

Tradične pod patronátom dekana FBERG,

organizácia ZSVTS), p. doc. Ing. Juraj

Zemské zdroje:

kom meste Madurai, ktorý je druhým

ležitosť spoznať akademické ako aj pod-

dobe nie je možné získať počas týždňovej

prof. Ing. Michala Cehlára, PhD., sa aj

Gašinec, PhD. Ďalšie 2 finančné ceny

Predseda: doc. Ing. Vladimír

najväčším mestom štátu Tamilnádu, boli

nikateľské prostredie druhej najľudnatej-

návštevy alebo hľadaním na internete.

tento rok uskutočnila súťaž vedeckých

od SBK boli udelené Bc. Marekovi

Čablík, Ph.D.

v období od polovice novembra 2017

šej krajiny s najlepšou demografiou sveta.

India je krajina zázrakov a my sme veľmi

a odborných prác v rámci Študentskej

Puklušovi a Bc. Radoslavovi Irhovi.

1. Bc. Martin Horňák (FBERG) téma: Návrh

do polovice februára 2018. Tento pobyt

Kultúrne rozdiely bolo cítiť od momentu

vďační, že sme túto ponuku využili.“

vedeckej konferencie 2018. Do súťaže

Ceny odovzdala p. prodekanka FBERG.

bol realizovaný v rámci projektu H2020

vystúpenia z lietadla a prvé týždne

sa zapojili študenti I. a II. stupňa vy-

O ponuku ZSVTS, stať sa jedným z am-

„Smart Manufacturing and Logistics

boli prakticky len o adaptácii na nové

Po návrate ich čakalo plné pracovné

sokoškolského štúdia FBERG TUKE.

basádorov vedy a techniky na SR,

Využití programu HEC-RAS při mo-

for SMEs in an X-to-order and Mass

prostredie. Avšak po aklimatizácii sme

zaťaženie na domovskej fakulte,

prejavil záujem Bc. Marek Pukluš.

delování rozlivů v korytě řeky Odry

Customization Environment“ zastre-

mali možnosť spoznať mnohé vyspelé

najmä však opätovná aklimatizá-

v Bohumíně.

šovaný medzinárodným konzorciom

podniky a spolupracovať s nesmierne sta-

cia na mínusové teploty, no predo-

partnerov, pričom jedným z priamych

rostlivým personálom hosťujúcej college.

všetkým tradičná slovenská kuchyňa.

Fakultné kolo ŠVK 2018 sa uskutoč-

energetickej kaviarne TUKE.
2. Bc. Kateřina Raszková (HGF) téma:

nilo dňa 02.05.2018 v sekciách:

Autori troch najlepších prác z jednot-

• Geovedy (ÚGV a ÚGKaGIS),

livých sekcií postúpili na medzinárod-

Likvidace dolu Rožná I a možnost

partnerov je okrem Univerzít v Taliansku,

India je okrem iného známa aj svojou gas-

• Zemské zdroje (ÚZZ),

né kolo ŠVK 2018, ktoré sa uskutoč-

využití důlních prostor po ukončení

Rakúsku, USA a Thajsku aj SACS MAVMM

tronómiou a širokým spektrom prípravy

Autori:

• Riadenie a logistika (ÚRaIVP a ÚL).

nilo dňa 09.05.2018 na FBERG TUKE.

těžby uranové rudy.

Engineering College neďaleko Maduraia.

jedál. Naozaj až v Indii sme obaja spoznali

Ing. Leoš Šafár,

Odborné komisie v troch sekciách

Tohto kola sa zúčastnili študenti ako

pravú definíciu štipľavosti a pestrosť

Ing. Jakub Sopko

dôkladne hodnotili 15 prihlásených štu-

aj prodekani z Hornicko-geologickej

Riadenie a logistika:

Doktorandi Jakub Sopko a Leoš Šafár

chutí. Zážitky a poznatky, ako pracovné

dentských prác.

fakulty, VŠB TUO. Medzinárodné

Predseda: doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

sa ako early-stage researchers podieľali

a formálne, tak aj spoločenské, by stačili

Spoločné slávnostné vyhlásenie

komisie rozhodli o nasledovných

1. Bc. Radoslav Irha (FBERG) téma:

na riešení problematiky implementá-

výsledkov, za účasti prodekanky FBERG,

poradiach v jednotlivých sekciách:

p. doc. Ing. Ľubice Kozákovej, PhD.,
sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti

Geovedy:

dekanátu FBERG TUKE. Autori najlepších

Predseda: doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

prác v jednotlivých sekciách boli ocenení

1. Bc. David Kočí (HGF) téma: Zaměření

diplomami a finančnými odmenami.
Zväz slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a Slovenská

dna těžebního jezera pro výpočet

3. Bc. Michal Vokurka (HGF) téma:

Webová aplikácia pre podporu agendy

cie platformy Industry 4.0 v spolupráci

stavebného úradu.

s profesormi, docentmi a doktorandmi

2. Bc. Petra Linhartová (HGF) téma: Big

indickej SACS MAVMM College. V rámci

GeoData na příkladu dat z mobilních

projektovej práce absolvovali početné

telefonů.

návštevy malých a stredných podnikov

3. Bc. Anton Banik (FBERG) téma:

v danom regióne, s cieľom spoznať

zbytkových zásob v dobývacím pros-

Aplikácia prístupov logistiky pri zefek-

prostredie a úroveň technickej vybave-

toru Hrusice.

tívnení výroby konkrétnej spoločnosti.

nosti a know-how jednotlivých podnikov.

2. Bc. Marek Pukluš (FBERG) téma: Tvorba

banská komora (SBK) v spolupráci

DMT Mengusovskej doliny na základe

Pri slávnostnom vyhlásení výsledkov

Pre členov fakúlt viedli odborné

s FBERG ocenili spolu 3 najlepšie

radarových satelitných snímok.

medzinárodného kola boli českými

prednášky, semináre pre študentov

predsedami jednotlivých komisií

a zúčastnili sa medzinárodného

študentské vedecké práce fakultného

3. Bc. Michaela Cmárová (FBERG) téma:

kola ŠVK 2018. Predsedovia komisií

Spracovanie lidarových údajov pre

ocenené najlepšie práce pamätnými

workshopu. Okrem iného spoznali

z troch sekcií sa zhodli a sklenú

potreby ich využitia v GIS.

diplomami a finančnými odmenami.

mesto Madurai ako „mesto chrámov“,

trofej s diplomom od ZSVTS udelili

Bc. Matěj Křístek (HGF) téma: Změny

Cieľom ŠVK 2018 bolo tradične

tamilskú kultúru, tradície a zvyky, naj-

Bc. Martinovi Horňákovi. Cenu

tepelné vodivosti injektážních směsí

podporiť súťaživosť, nápaditosť

južnejší cíp Indie ako posvätné miesto,

odovzdal zástupca Slovenskej spoloč-

vyplňující kolektor tepelného čer-

a kreativitu študentov, ale aj zvýšiť

kultúrne rozdiely v každodennom živote

nosti geodetov a kartografov (členská

padla.

záujem o vedeckú a odbornú činnosť.

a tiež nástrahy indickej džungle.

Autor:
doc. Ing. Slavomír Labant, PhD.
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K štúdiu materiálov
ho priviedla záľuba
Startup študenta Fakulty materiálov,
metalurgie a recyklácie, Dávida
Kuzmiaka, uspel v súťaži inovatívnych nápadov a smeruje do podnikateľského inkubátora. Ponúknuť trhu
lacnejší a ekologickejší prostriedok
na kalenie ocele. To je stručná charakteristika projektu Polythreat Eco
študenta druhého ročníka Fakulty
materiálov, metalurgie a recyklácie
Technickej univerzity v Košiciach
Dvadsať vybraných poslucháčov

desiatka nájde uplatnenie v oblasti

získanie zamestnania, ktoré je adekvátne

Dávida Kuzmiaka. V rámci 6. kola súťaže

Technickej univerzity v Košiciach

obchodu a predaja, financií, výskumu

ich vzdelaniu a ich predstavám,“ vyhlásil

„Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“

podpísalo v pondelok 7. mája 2018

a vývoja, ľudských zdrojov či bezpeč-

profesor Lumnitzer. „Som veľmi rád,

s ním postúpil do pred-inkubačné-

zmluvy o budúcej pracovnej zmluve

nosti práce a priemyselnej hygieny.

že vám spoločnosť U. S. Steel Košice

ho pobytu v Startup centre TUKE.

so zástupcami vedenia jednej

Podmienkou získania zamestnania je

ponúkla možnosť získať skúsenosti

z najväčších hutníckych firiem v strednej

však ešte úspešné ukončenie univer-

z praxe, ale aj možnosť získať pracovné

„V našom projekte ide o výrobu kon-

Európe, spoločnosťou U. S. Steel Košice.

zitného štúdia. „Je to pre nás všetkých

pozície. Chcel by som sa vedeniu spo-

centrátu na báze organických dis-

získané v škole, môže overiť aj doma

Všetci z nich absolvovali firemný

skvelý deň. Je to niečo ako nový štart. Už

ločnosti preto poďakovať a dúfam, že

perzných polymérov. Takisto chceme

v dielni, kde sa venuje svojej záľube.

program celoročnej praxe v podniku.

to nebude len o knihách a nekonečnom

takáto spolupráca bude pokračovať

ponúknuť výskum a návrh technolo-

štúdiu, ale budeme sa môcť zapojiť

i naďalej,“ dodal prorektor.

gického postupu pre našich budúcich

„Začal som robiť rôzne druhy nožov,

zákazníkov ako aj výrobu a distribú-

moderné aj historické a dokonca

Do súťaže „startupov“ sa rozhodol

„Ste jedni z najlepších a práve preto

do skutočného života v skutočnej

sa vám dnes dostáva tejto príležitos-

firme,“ povedal k tomu Radoslav Petro,

Význam slávnostného podpisu zmlúv

ciu špeciálne upravených kaliacich

sa mi podarilo vyrobiť aj prvý meč,“

prihlásiť aj keď pôvodne vôbec nečakal,

ti,“ povedal študentom počas slávnost-

študent Fakulty materiálov, metalurgie

podčiarkla aj účasť ďalších členov top

nádob, pretože použitie polymérov

hovorí Dávid. Tejto aktivite sa venuje

že by jeho nápad mohol zaujať.

ného podujatia Scott Buckiso, prezident

a recyklácie TUKE, ktorý začne svoju

manažmentu spoločnosti. Boli medzi

pri chladení materiálov si vyžaduje

už tretí rok a pomaly je za ním vidieť

No opak bol pravdou. „Nevymyslel

spoločnosti U. S. Steel Košice. „Teším

profesionálnu kariéru v polovici júla

nimi Martin Pitorák, viceprezident pre

isté úpravy,“ popisuje Dávid Kuzmiak

aj výsledky. „Podarilo sa mi zvládnuť

som nič nové. Len by som využil dieru

sa, že v blízkej budúcnosti budem môcť

tohto roku na útvare Riaditeľa pre

ľudské zdroje, Elena Petrášková, vice-

svoj podnikateľský zámer.

tepelné spracovanie, aj výbrusy

na trhu, pretože neviem o žiadnej

sledovať váš rozkvet ako zamestnancov

inovácie a energetickú stratégiu.

prezidentka pre dcérske spoločnos-

sú už celkom fajn. Snažím sa robiť

kaliarni, ktorá by to robila. Aspoň

ti a služby, Silvia Gaálová, vicepre-

Ako sa k tomuto nápadu prepracoval?

s tým, čo ponúka dnešná doba, teda

som pri svojom prieskume na nič

vám môžeme ponúknuť dlhú a prospe-

Na podujatí sa za našu univerzitu

zidentka pre financovanie, Christian

V podstate náhodou, ako to v mnohých

používam moderné práškové ocele,

podobné nenarazil,“ uvádza Dávid

rujúcu kariéru. Verím, že aj vy prispejete

zúčastnil prorektor pre vzdeláva-

Korn, viceprezident pre predaj

podobných prípadoch býva. Dávid

nerezové ocele a dokonca si doma

Kuzmiak. Teraz čaká jeho rozbiehajú-

k úspechu U. S. Steel Košice,“ dodal.

nie, prof. Ervin Lumnitzer. „Technická

a marketing, Marcel Novosad, vice-

sa totiž vo svojom voľnom čase venuje

sám kujem aj damaškovú oceľ,“

cu sa firmu šesťmesačný akceleračný

univerzita v Košiciach vždy bola, je a aj

prezident pre výrobu a Mark T. Salo,

výrobe studených zbraní. S priateľmi

uvádza študent. Práve s tepelným

program, po ktorom by mala byť funkčná.

bude inštitúciou, ktorej cieľom je nielen

generálny manažér pre bezpečnosť

zo skupiny oživenej histórie Fólkvang re-

spracovaním ocelí súvisí aj jeho

Na rozbeh podnikateľského zámeru

a hygienu a REACH U. S. Steel Košice.

konštruujú dobové kostýmy a výzbroj

startupový projekt. Pri štúdiu týchto

však ešte potrebuje ďalších partnerov.

severských národov z 10. storočia

materiálov totiž narazil na pomerne

našej spoločnosti a vítam príležitosť, že

Desať budúcich absolventov TUKE bude
zastávať rôzne pozície vo výrobnej sfére

poskytnúť vzdelanie, ale aj komplexný

v oblasti energetiky, dopravy, spoľah-

servis a pomôcť študentom docieliť, aby

livosti zariadení, ale tiež v prevádz-

sa tu cítili dobre, ale hlavne aby dosiahli

Autor:

z oblasti Gotlandu v dnešnom Švédsku.

nový a u nás ešte bežne nevyužíva-

Autor:

kach studenej i teplej valcovne. Druhá

to, prečo k nám prišli. A to je vlastne

U. S. Steel Košice

Štúdium ho baví a navyše si poznatky

ný spôsob kalenia na báze polymérov.

Laco Kerekeš
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Surfistom sa na Slovensku
darí hlavne v Košiciach
Vďaka dlhoročnej podpore Technickej

Jachtklub má domovskú lodenicu

krátkodobý (1-2 dni) alebo týždňový

univerzity v Košiciach funguje pod

na Domaši. Plocha vodnej nádrže je

výcvik v priebehu školského roka.

hlavičkou Akademik TU Jachtklub,

okrem tréningov a pretekov využívaná

Akcie sú obmedzené len termínovým

zameraný hlavne na windsurfing,

aj na výcvik mládeže vo vodných

kalendárom pretekov organizova-

Exkurzia „Návrh

ktorý si našiel v Košiciach priaz-

športoch. Najvýznamnejšou sériou

ných Slovenským zväzom jachtingu

nivcov už vo svojich počiatkoch.

akcií bola realizácia projektu

a voľným časom inštruktorov.

Vnútrozemci – Slováci sa medzi svetovou

2016-17, kedy slovenskí a ukrajinskí

Surfisti z Jachtklubu ATU prajú všetkým

a výroba automobilov“

špičkou nestratia. V roku 2006 re-

študenti vysokých škôl mali príležitosť

študujúcim na jednej z najvýznamnej-

prezentant Jachtklubu, Patrik Pollák,

absolvovať výcvik vo windsurfingu,

ších univerzít na Slovensku, aby sa im

dokázal v triede Raceboard (dlhý plavák

paddleboardingu, kajakingu (v lete),

okrem zaujímavého a hodnotného

s plutvou a plochým dnom umožňujúcim

lyžovaní a snowboardingu (v zime).

štúdia podarilo v Košiciach objaviť aj

Vzhľadom na súčasný rozvoj automo-

plavbu v sklze) vybojovať titul majstra

bilového priemyslu Strojnícka fakulta

sveta. Možno aj to bolo motivácou

Členovia klubu prispievajú k propagácii

vodných športoch. Človek sa od vody

TUKE v spolupráci s praxou ponúka

klubu venovať v ďalšom období väčšiu

športu v spolupráci s mestom Košice.

vracia plný zážitkov a pozitívnej

študentom možnosť oboznámiť sa

pozornosť mládeži. Po zavedení triedy

Prezentácie možností vodného

energie, ale i predsavzatí, ako to

s problematikou vývoja, konštruk-

BIC Techno 293 (kratší a širší plavák

lyžovania, kanoeingu, kajakingu, paddle-

nabudúce urobí ešte lepšie.

cie a výroby v oblasti automotive.

umožňujúci rýchlejší nástup do sklzu)

boardingu a windsurfingu sa každoročne

Autori:

sa košickí detskí pretekári začali pre-

v lete konajú na vodnej ploche

Stanislav Fábry,

V dňoch 10.04. až 13.04.2018 sa 31

sadzovať v konkurencii veľmi silných

v susedstve sídliska Nad jazerom.

Patrik Pollák

študentov a 6 pedagógov Strojníckej

národných jachtárskych zväzov

fakulty zúčastnilo exkurzie do takýchto

(Izrael, Taliansko, Francúzsko, atď.).

cezhraničnej spolupráce v rokoch

firiem. Prvý deň sme navštívili závod

zábavný a zdravý spôsob relaxácie pri

Na počudovanie má tento šport s univerzitnou podporou malú popularitu

MATADOR Industries Dubnica nad

V blízkom okolí (Maďarsko, Česká

u vlastných študentov. Jachtklub je

Váhom zaoberajúci sa priemyselnou

republika) sa pretekárom Jachtklubu

pripravený zorganizovať pre nich

automatizáciou, projektovaním zváracích

darí vyhrávať. V európskom a svetovom

liniek a konštrukciou lisovacích

motoráreň a montážnu linku modelu

automobilov. Prezreli sme si oddelenia

priestore sa naši juniorskí pretekári držia

nástrojov. Druhý deň sme uskutočnili

ŠKODA Octavia. Tretí deň sme strávili

výroby motorov, prevodoviek a

medzi tretinou až polovicou štartového

prehliadku vývojového centra ŠKODA

prehliadkou jednotlivých oddelení

finálnej montáže Tatroviek. Poobedie

poľa. Po cieľavedomej príprave sa podarí

Auto Mladá Boleslav. Navštívili

konštrukčnej kancelárie AUFEER

sme strávili prehliadkou múzea

i lepší výsledok, ako bolo napríklad

sme virtuálne štúdio a dynamickú

Design Mladá Boleslav. Oboznámili

osobných a nákladných automobilov

17. miesto Karolíny Beránkovej na maj-

skúšobňu. Obsahom programu bola

sme sa s prácou na oddeleniach:

TATRA. Plní dojmov a motivácie sme

strovstvách sveta v roku 2017 (trieda

aj obhajoba študentského projektu

konštrukcie karosérií a plastových

sa vo večerných hodinách šťastne

BIC Techno) v konkurencii 61 súperiek.

„Návrh hliníkového disku“, kde 8

dielov automobilu, konštrukcie

vrátili do areálu našej univerzity.

študentských tímov prezentovalo

lisovacieho náradia, navrhovania

Na záver by sme sa radi poďakovali

svoje trojmesačné snaženie ohľadom

svetiel, navrhovania elektrozväzkov,

všetkým pracovníkom spomínaných

návrhu automobilového disku.

projektovania zváracích liniek. Posledný

firiem, ktorí podporili túto akciu

Po obede sme navštívili múzeum

deň bol venovaný spoločnosti TATRA

a zabezpečili nám hodnotný program.

ŠKODA Auto a výrobný závod, kde

Trucks Kopřivnice. Mali sme možnosť

Autor:

sme si pozreli lisovňu, zvarovňu,

oboznámiť sa s výrobou nákladných

doc. Ing. Michal Fabian, PhD.
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Študenti Ekonomickej
fakulty na exkurzii
Bezbariérového centra TUKE
Rádio 9 je rádiom roka 2018
„Bezbariérové centrum TUKE je pra-

Ing. Aleny Galajdovej, PhD. – tajomníčky

postihnutím, a tiež možnosti podpory

coviskom s celoškolskou pôsobnos-

Bezbariérového centra TUKE, ktorá

študentov s inými formami zdravot-

Cena za najlepšie vysokoškol-

V sobotu sme využili žurnalistické

Domov sme doniesli 8 diplomov za prvé

ťou TUKE, ktoré je riadené prorekto-

prišla v rámci výučby voliteľného

ného znevýhodnenia. Študentov

ské internátne rozhlasové

a technické know-how pri práci v teréne,

miesta, napr. ocenenie Nahrávka roka

rom pre vzdelávanie TUKE. Hlavným

predmetu Sociálne zabezpečenie po-

zaujala najmä možnosť ovládania

štúdio (IRŠ) roka na RádioRallye

a tak vytvorili 2 nahrávky do súťaže

pre Rhapsody - rozhlasovú hru in-

poslaním Bezbariérového centra je or-

rozprávať študentom o jeho fungovaní.

počítača očami, ktorú si niektorí aj

2018 patrí Rádiu 9!

v pohotovosti. Deň pokračoval sa-

špirovanú obsahom rockovej opery

ganizačná, koordinačná, informačná

Prednáška pani docentky Galajdovej

vyskúšali. Zaujímavými tiež boli ukážky

mostatným rozhlasovým programom

Bohemian Rhapsody od legendárnej

a manažérska činnosť zameraná

o legislatívnych náležitostiach upravujú-

možnosti konverzie vytlačeného textu

V Prešove sa od 21. do 25. marca

jednotlivých rádií. Michaela „Michi“

kapely Queen. Tešíme sa aj víťazstvu

na vytváranie prístupného akademic-

cich štúdium študentov so špecifickými

do hlasového výstupu; hlasový čítač

konal 14. ročník medzinárod-

Uličná a Dávid „Hrešo“ Hreško od-

v kategórii Akustické zvuky prírody

kého prostredia a vytváranie zodpo-

potrebami a ukážky možností využívania

obrazovky, ktorý umožňuje ovládať

nej súťažnej prehliadky tvorby

moderovali 15-minútové vysielanie

a živých bytostí s dielom Chrapkanye,

vedajúcich podmienok pre študentov

technológií pri podpore štúdia určených

počítač a umožňuje prístup ku všetkým

a vysielania internátnych rozhlaso-

relácie NajnTajm na tému Typický

tiež ďalším popredným umiestneniam.

so špecifickými potrebami bez

pre týchto študentov Ing. Petrom

programom nainštalovaným v počítači

vých štúdií a univerzitných rádií.

študentský humor. Zohratá dvojica

znižovania požiadaviek na ich študijný

Zeisbergom – technickým pracovní-

napriek tomu, že používateľ nevidí

výkon.“ „Bezbariérové centrum TUKE

kom centra, priamo v Bezbariérovom

s účinnosťou od 1. januára 2013 v zmysle

uspela a prvenstvo za LIVE vysielanie

Máme radosť, že mladí ľudia s elánom

na obrazovku PC; zariadenie na výrobu

IRŠ Prešovskej univerzity PaF rádio

je opäť naše! Minulý rok ho získal

pre mikrofonické vystupovanie a jeho

centre TUKE boli súčasťou inovácie

reliéfnych obrázkov, diagramov a grafov.

hostilo viac ako 120 študentov z 10 IRŠ

hlas Jaroslavy „Tirshy“ Kahancovej.

zákulisie sa môžu odprezentovať pred

§ 100, ods. 8, zákona č. 131/2002 Z.z.

v obsahu výučby na EkF. Základom

Informácia o Bezbariérovom centre TUKE

vrátane Rádia K2 z Juhočeskej univerzity

Zákona o vysokých školách plní úlohy

inovácie bolo poskytnúť študentom

a jeho fungovaní bola pre študentov

v Českých Budějoviciach. Hodnotených

Celkové vyhodnotenie ukázalo,

a hlavný porotca, Ľuboš Kasala z RTVS,

vyplývajúce z jeho nadinštitucionál-

súhrnné informácie a praktickú ukážku

nová. Veríme preto, že aj táto drobná

bolo 138 rozhlasových programov.

že Rádio 9 nesie po prvý

si vie niektoré rozhlasové hry predstaviť

nej národnej funkcie metodického, zna-

poskytovania sociálneho zabezpe-

inovácia v predmete Sociálne zabez-

raz titul Rádio roka.

aj v ich vysielaní. Pohľad na mladú

lostného a koordinačného centra v rámci

čenia pre študentov so špecifickými

pečenie prispeje k šíreniu povedomia

Pred dôležitým víkendom nám členovia

SR, ako jedno z dvoch špeciálnych peda-

potrebami na našej univerzite. V rámci

o možnostiach Bezbariérového centra

PaFka pripravili potulky zákutiami his-

„Konečne sa nám podarilo zlomiť

a prácu v ňom, tešil aj Mareka Mikúšeka

gogických pracovísk na podporu štúdia

návštevy Bezbariérového centra TUKE

a informácie o centre sa dostanú

torického centra spojené s návštevou

smolu druhých miest. Zorganizovali

a Katarínu Vargovú (Kavu) z Fun

študentov so špecifickými potrebami.“

si mohli študenti pozrieť a vyskúšať,

k tým, ktorí ich potrebujú.

peknej vyhliadky na mesto z neďalekej

sme sa natoľko, aby sme celú našu

rádia. Ich kolegu, Juraja Neveselého

Aj tieto informácie sa dozvedeli študenti

aké možnosti poskytuje technika ľuďom

Autor:

Kalvárie. Highlighty si odnášame

energiu vložili do programu a ešte

(Arieliho), ani tento rok nesklamal.

Ekonomickej fakulty (EkF) od doc.

so zrakovým, sluchovým a telesným

Ing. Daniela Petríková, PhD.

aj z Ponorky Music Pub, otvorenej

sme pomáhali kolegom. Máme veľkú

len pre účastníkov RR. Na konfe-

motiváciu do budúcna pokračovať a stále

Za úspech na tohtoročnej RádioRallye

rencii odborná porota a zástupco-

sa zlepšovať v rozhlasovej práci,“ povedal

vďačíme aj Vám, našim posluchá-

via Asociácie členov a sympatizan-

predseda Michal „Mentalko“ Porezaný.

čom. Ste naším semaforom a palivom,

odborníkmi z praxe. Zakladateľ súťaže

generáciu, ktorá má záujem o rádio

tov IRŠ viedli debatu o tom, ako robiť

ukazujete, čo sa Vám páči, kde ubrať

zmysluplné spravodajstvo a publicisti-

a kde zasa pridať. My z toho čerpáme

ku v študentskom rádiu, a či je možné

neskutočnú energiu robiť to, čo nás baví.

realizovať vysokoškolskú investigatívu.
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Civil engineers
successful in contests

Cooperation
towards success

The Faculty of Civil Engineering is

On April 16, at the premises of the

proud of the students who want to

Faculty of Manufacturing Technologies

grow and educate themselves in their

TUKE in Prešov, within the Erasmus+

Department of
Intellectual Property
Protection USP
TECHNICOM

field. The smartest ones fulfil their

Project, we welcomed Prof. Hamilton

Did you know that the outcomes of your

to get to know one another outside

ambitions in contests at home and

Abreu from Brazil - Federal University

scientific research activities may be

contests, workshops and individual

abroad. One of the most successful

of Ceará (UFC), Deparment of

protected not only by copyright but they

coaching meetings organised for startup

is Bc. Matúš Harčár, who managed

Metallurgy and Materials Engineering.

may also be a subject-matter of industrial

teams by USP Technicom. During the

to succeed in the student contest

Prof. Hamilton Abreu attended lectures

legal protection? We are assisting

introduction time, the startup team

“Operation and Construction of Rail

for Slovak and Indian students, and

university staff members in identifying

members were astonished by a large

Transport” organised by an associa-

discussed further continuation of the

these outcomes, finding an appropriate

tion of experts within the 14th annual

joint research. Competences of the

form of outcome protection, promotion,

“Forum of Rail Transport” conference

research team from the Faculty of

and we are also helping in using them in

with his project called “Restructuring

Manufacturing Technologies in the

practice through legal consultations.

the Railway Station Svit – Linking

field of simulation, in synergy with the

Modern and Baťa Architecture”.

knowledge and experimental possibi-

We will gladly help students and PhD

Another Junior Star prize was given to

lities of the research team from UFC in

Bc. Matúš Harčár at the 7th Antonín

the field of transformation in metallic

Fajkoš Memorial with a project called

was meeting one another and the
exchange of experience. The meeting
“Startup Spring 2018 Kick-off” was
attended by over 20 participants from
11 startups. It was a great opportunity

Fun in education
is not a myth

is a trend that can rapidly improve the

diversity of fields in which they operate.

production growth, reduce costs and,

At the same time, they revealed the

where applicable, address the current

possibilities of mutual cooperations.

Interactive teaching, fighting against

shortage of workforce. In cooperation

stereotypes… Keeping attention of

with SOVA Digital a.s., the conference

Author:

modern students is a challenge. The

called “Future Opportunities Already

USP Technicom Team

students find their feet in the field of

definition of typology is the building

Today” was held at the TUKE Faculty

copyright and industrial property rights,

design, reconciling the require-

of Mechanical Engineering. The

materials so far led to two articles

e.g., in connection with the registration of

ments of man and society. It looks

conference involved a presentation

“The Railway Station Štrba – Gateway

published in prestigious journals and

a trade mark, filing a patent application,

a certain way on paper, and it looks

of a digital enterprise and modern

to the High Tatras”. The expert

the other two are in the final stage of

utility model application or design

different on a computer screen. But

CAD/ CAE/CAM and PLM systems in

guarantor of the project was doc. Ing.

preparation for submission. Erasmus+

application. For more information, visit

what does it REALLY look like?

teaching, research and practice, and

Marián Vertaľ, PhD. We congratula-

Project allowed the exchange of

www.tuke.sk, in particular the section

te and wish the students many more

academic knowledge and eliminated

Innovation and www.uvptechnicom.sk,

Part of a credit test or preparation for

the structure of enterprises, their

creative ideas and creative strength!

barriers to international cooperation.

the section Intellectual Property.

MATLAB Software
soon available
to everyone

it was the opportunity to present
an exam might look like this: “Split

production programmes and latest

Author:

Author:

Author:

up into teams, bring an adhesive

products in the field of computer-

MATLAB as an engineering tool and in-

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.

Ing. Ladislav Novotný, PhD.

JUDr. Peter Čižmár

tape and draw the layout of a flat on

supported constructing. It also included

teractive environment for scientific and

the floor.” Understanding of space,

a presentation of CAE resources

technical calculations, data analysis,

distances between furnishings, chair

and their use for the SjF TUKE.

and algorithm visualisation is used by
leading manufacturing and research

size, door width seems trivial, until
it is supposed to work well together.

Author:

companies all around the world. It

Students are able to work in teams and

prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.

has thousands of users not only in the

create a model of a flat on a scale of
1:1. I will open imaginary door, walk
past the closet to the kitchen and sit
down on the sofa. Then I will move to

academic environment, but it is also

Startup Spring
2018 kick-off

used by major commercial multinational corporations. Solutions in the fields
of mathematics, artificial intelligence,

the bathroom washbasin and later to

The first seasonal meeting opened

signal processing, robotics, manufac-

the shower or the bed in the bedroom.

a series of new internal events dedicated

turing, as well as chemistry, aeronau-

Author:

to informal sessions and discussions

tics, building industry, and others, offer

Ing. arch. Zuzana Poórová, PhD.

among all startup team members who

unique simulation environment. More

joined various acceleration programmes

than 85 modules will be available for

within USP Technicom at the Technical

the TUKE this summer under TAH licence

University of Košice. The main objective

(Total Academic Headcount), which will

Digitisation of
production producing more,
cheaper and better
Production is a fundamental part of

significantly advance the process of
education, science and research as well
as the career success of the applicants.
Author:
Ing. Martin Chovanec, PhD.

every industrial enterprise. Digitisation
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SjF TUKE Dean’s Cup

and staff members from the SjF, the

Jahodná Folk
Ensemble will
represent the
TUKE in Cyprus

FBERG, the FMMR, the FEI, the LF and

Jahodná folk ensemble attached to

the FVT. The teams were extremely

the Technical University of Košice

balanced as evidenced by the fact that

will represent the TUKE at the inter-

the final match between the players

national folk festival in Cyprus: North

from the SJF and the FBERG ended in a

Cyprus, Beyarmudu Municipality 5th

draw during regular playing time, and

International Folk Dance Festival, July

the winner was known after the penalty

28 – August 2, 2018, Beyarmudu.

On Wednesday, May 3, 2018, the 12th
annual football tournament for the
Faculty of Mechanical Engineering
Dean’s Cup was held on TUKE artificial
grass. It involved six teams of students

shoot-outs, which ensured victory for

Košice Cook 2018

the team of the tournament organiser.

In Cyprus, Jahodná Folk Ensemble
will show off with their art, which is

The FMMR team was ranked third.

On April 25, 2018 in the premises of

Mechanical
Engineering Quiz:
Students vs teachers

the TUKE, representatives of the uni-

Students of the Faculty of Mechanical

cooking in Congress Hotel Centrum

Urbánka in Košice. The ensemble activity

versities of Kiev and the surrounding

Engineering challenged and competed

Author:

Košice connected with an exhibition

is currently focused on their next per-

towns were welcomed by the Rector,

with their teachers in a unique

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

of confectionery and ready-to-serve

formances around Košice and diligent

prof. Stanislav Kmeť, CSc. The meeting

knowledge contest. Mechanical engi-

products called Košice Cook 2018.

preparation for international repre-

was held within the framework of the

neering quiz is an event organised by

4th annual event „Days of Ukraine

the SjF for its students. Its aim is to

2018 in Košice“. A presenter of the

deepen relations between teachers

event was prof. Ing. Ervin Lumnitzer

Days of Ukraine
2018 in Košice

On April 24, 2018, Košice Club of

practiced in trainings three times a week

We would like to express gratitude

the Slovak Association of Cooks and

at the premises provided by its founder,

to all participating teams and wish

Confectioners (KKKaC) organised

the TUKE. Ensemble trainings take

them many beautiful sport expe-

the fifth annual competition of live

place in the Student Dormitories Ferka

riences throughout the year.

Picnic at
the TUKE 2018

and students while having a good time.

University Charity
Run for the FMMR
Dean’s Cup 2018

PhD., the Vice-Rector for Education,

After a successful first round, the quiz

and our university was represen-

found its supporters on both sides.

ted by the deans and vice-deans.

sentation lead by Mgr. Ivan Zezulka.
Co-organisers of the competition
were Košice Higher Territorial Unit,

Author:

An informal spring OPEN DAY called

secondary vocational school SOŠ Jána

Mgr. Ivan Zezulka

On April 17, nearly a hundred runners

“Picnic at the TUKE” was organised

Bocatia Košice and Congress Hotel

found their way to the second annual

by the Technical University of

Centrum Košice. TUKE catering staff has

In the second round, held on April 25

charity run for the FMMR Dean’s

Košice on Thursday, May 17, 2018.

been a member of KKKaC for 5 years.

in Face Club, the contestants were 9

Cup. The most successful among the

The event, aimed to shed light on

This year we signed up three staff

During the meeting there was

student teams, a team of PhD students

youngest runners was Timee Gross, who

university life, was appealing to

members in the third category – Cook

a discussion on cooperation in the

and 3 teacher teams. The prizes were

coped with a 1200m track in 5:46 in

hundreds of secondary students.

for School Facilities and Canteens:

field of education (double degrees)

cinema tickets, hamburgers and 10

the category ”children up to 12 years”.

and research. The event outcome

drinks on draught. The winner was the

The winner among the students was

Due to the unstable weather, the

A: Cooked meals– live cooking -

was the signing of a memorandum

student team called Dekanský termín

Simona Hajosteková from the Faculty

event took place in the University

Katarína Rubišová - Urbánkova,

of cooperation between the

/Dean’s Retake/. The current status

of Civil Engineering (17:20) and among

Library, which was filled with fascina-

B: Raw meals - Lenka Sedláčeková -

TUKE and the Taurida National V.I.

after the second round is 2:0 in favour

women Mariana Bekiaris (21:23) on

ting facts and objects from the field

Urbánkova,

Vernadsky University (TNU Kiev).

of students. The next round will take

a 3500-metre-long racetrack. The

of science, technology and art. The

C: Cakes, sweet pastry and restaurant

place in the first half of October.

winner among students on the longest

event traditionally involved various

desserts - Mariana Bekiaris - Libresso.

The special guests had the oppor-

Author:

6900-metre-long track was Dušan Sláma

technical attractions, sporting dis-

tunity to view selected faculty la-

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

with the run time of 24:30 and among

ciplines and there was also plentiful

Despite fierce competition, the bronze

boratories, and also the university

men it was Viacheslav Degtiarenko

refreshment. Next year‘s Picnic at the

medal for live cooking was given to

science park Technicom, which

who ran within 25:13. Proceeds from

TUKE is already being prepared and

the chef Ms. Rubišová and the par-

was presented by its director,

this event are assigned for the TUKE

it will be part of the celebration of

ticipants received certificates for

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Access Centre and the leisure zone for

the 160th birth anniversary of Aurel

successful representation, on which

the students of the FMMR Faculty.

Stodola - a brilliant Slovak scientist.

we would like to congratulate.

Author:
Ing. Daniela Tomášová
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sa môžeme rozvíjať a zlepšovať sa.

ČINNOSŤ SPNZ

SLOVGAS❙ február 2018

Bol to úžasný pocit zadosťučinenia,
keď sa po prvom kole, v ktorom sme
postúpili, začali ozývať ľudia s pozitívnymi reakciami. Dávalo nám to neskutočnú
silu pokračovať, trénovať a makať
do semifinále a následne do finále.
Nepociťoval si pred
kamerami nervozitu?
Určite áno. Pri natáčaní dokrútok mi
vážne nebolo všetko jedno, pretože, keď
som si pomyslel, že to pôjde v televízii,
tak mi zastavilo chodenie a nevedel
som čo mám povedať. Neskôr som to už
nevnímal a snažil som sa ostať sám sebou.
Prečo práve TUKE a Strojnícka
fakulta? Nelákalo Ťa niečo iné,
napr. umelecké, alebo športové?
Určite ma lákalo aj niečo umelecké, no
tancom sa v dnešnom svete uživí človek
ťažko. Chcel som si vybrať niečo kom-

TUKE v „Zem spieva“

plexnejšie a tanec si ponechať ako
svoje hobby, ktoré budem robiť dovtedy,
dokým budem môcť. Študujem protetiku
a ortotiku a zatiaľ vôbec neľutujem,
že som sa vydal práve touto cestou.
Zostáva Ti popri štúdiu čas na folklór,
tréningy? Ako sa Ti darí zladiť
študijné a umelecké povinnosti?
Popri štúdiu mám veľa času na ďalšie

Aj Technická univerzita v Košiciach mala

Predstav nám skupinu Bardfa.

aktivity, no záleží aj od konkrétne-

zastúpenie na finálovom kole televíznej

Naša folklórna skupina Bardfa sa skladá

ho týždňa štúdia. Myslím si, že ak

šou na ľudovú nôtu „Zem spieva“. Róbert

z troch členov. Marek Sabol, Vladimír

si človek vie naplánovať veci na čas

Sabol, študent prvého ročníka Strojníckej

Kendra a Róbert Sabol, čiže ja. Ako som

dopredu, tak nemá vôbec problém

fakulty, s folklórnym tanečným triom

povedal, založili sme ju hlavne kvôli

stihnúť viacero aktivít naraz. Keď

Bardfa z Bardejova sa výborným

Zem spieva a pokračujeme naďalej

sa chce, tak sa dá zvládnuť všetko.

tanečným prejavom prebojoval až

aj po tejto súťaži. Taktiež by som rád

do záverečných bojov a skvele tak od-

spomenul Mgr.art. Agátu Krausovú, ArtD.

Daj študentom odkaz prečo by si mali

prezentoval aj našu univerzitu.

a Mgr. art. Slavomíra Ondejku, ktorí

podľa Teba nájsť čas na šport a pohyb?

s nami pracovali pri príprave do Zem

Podľa mňa je šport a pohyb to najlepšie, čo

spieva, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

môžeme urobiť pre seba a svoje telo. Sám

Ako si sa dostal k folklóru?
Mama prihlásila mňa a môjho brata

viem, že keď má človek viac aktivít, viac

Mareka do ZUŠky v Bardejove, kde

Ako si prežíval samotnú

športu a pohybu, tak vie svoj čas využiť

sme spočiatku chodili nútene a kvôli

súťaž „Zem spieva“?

naplno. Šport ako taký, dodáva motiváciu

kamarátom, no v neskorších rokoch

Samotnú súťaž Zem spieva som

učiť sa, robí človeka šťastným a telo sa cíti

sa ukázalo, že nás to veľmi baví a začali

prežíval radostne. Trénovali sme skoro

dobre nielen fyzicky, ale aj psychicky.

sme spoznávať krásu folklóru kvôli sebe.

každý víkend a užívali sme si to, že
Rozhovor viedol:
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ročník

< 14. deň
> kariéry 2018
streda, 17. október 2018, 10.00 h - 15.00 h
univerzitná knižnica tuke

denkariery.tuke.sk

nájdi si job snov!

