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Vážené kolegyne a kolegovia,  

milé študentky, milí študenti!

Dovoľte mi, aby som Vás pozdravil pri príleži-

tosti otvorenia akademického roka 2018/2019 

na Technickej univerzite v Košiciach. 

Ďakujem najmä Vám, novým poslucháčom, že ste 

si zvolili našu univerzitu za miesto svojho ďalšieho 

štúdia. Blahoželám Vám k tomuto rozhodnutiu 

a uisťujem Vás, že to bolo správne a rozumné roz-

hodnutie pre Vašu ďalšiu budúcnosť. Nastupujete 

na školu, ktorá patrí medzi popredné výskumné 

a vzdelávacie univerzity na Slovensku. Mali ste 

možnosť zvoliť si zo širokého spektra takmer 80 

bakalárskych študijných programov na niektorej 

z našich deviatich fakúlt. Vďaka úspešnosti 

v projektoch Vám v súčasnosti univerzita ponúka 

veľmi dobré materiálne podmienky pre štúdium, 

novodobé informačné a komunikačné technológie, 

modernú prístrojovú a technickú infraštruktúru.

Univerzita kladie veľký dôraz na zvyšovanie 

kvality a excelentnosť vo všetkých jej činnos-

tiach, najmä vo výskume a vzdelávaní. Technická 

univerzita v Košiciach je v rámci svetových ratin-

gových agentúr hodnotená ako jedna z najlepších 

univerzít na Slovensku. Snažte sa poctivým 

a svedomitým plnením študijných povinností získať 

diplom, ktorý má hodnotu nielen doma, ale aj 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

rektor

v zahraničí. Učitelia a pracovníci našej univerzity 

sú pripravení, prostredníctvom svojich schopností 

a vedomostí, pomáhať Vám pri dosahovaní tohto 

cieľa. Záleží iba od Vás ako túto šancu využijete 

a zhodnotíte vo svoj prospech. Želám Vám veľa 

úspechov v štúdiu a mnoho nezabudnuteľných 

chvíľ strávených počas vysokoškolského života. 

Všetkým nám záleží na tom, aby sa sebavedo-

mie a pozícia Technickej univerzity v Košiciach 

vo všetkých oblastiach naďalej upevňovali, aby 

sa k nej jej študenti, absolventi a zamestnan-

ci hrdo hlásili. Úspechy, ktoré naša Alma mater 

v uplynulom období dosiahla, sú výsledkom zod-

povednej práce a snahy po neustálom zdokonaľo-

vaní sa zamestnancov a študentov tejto univerzity, 

ktorým za to patrí moje úprimné poďakovanie.

 Záverom mi dovoľte, aby som Vám všetkým zaželal 

veľa zdravia, odhodlania a tvorivej invencie, 

mnoho osobných a pracovných úspechov.

Ing. Adrián Harčár, PhD., 

Ing. Katarína Valentová 

redakčná úprava

Ing. arch. Eva Adamčíková 

sadzba, dizajn

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

šéfredaktor, 

rektor Technickej univerzity v Košiciach

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

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

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD., 

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc., 

Ing. Marcel Behún, PhD.

Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie príspevkov. Nepredajné.
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Autor: 

Ing. Tomáš Mandičák, PhD.

Návšteva veľvyslanca 
USA na SjF TUKE

Udelenie čestného 
titulu Dr. h. c.

Medzinárodné svetové 
sympózium DISA 2018

Stavbári opäť bodujú 
so startupom 

Autor: 

MVDr. Valéria Geffertová

Autor: 

prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.

Autor: 

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Rektor Technickej univerzity  

v Košiciach, prof. Ing. Stanislav 

Kmeť, CSc., a dekan Strojníckej fakulty 

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

Trebuňa, CSc., prijali veľvyslan-

ca USA, jeho excelenciu, Adama 

Sterlinga. Dekan Strojníckej fakulty 

udelil platinovú medailu veľvyslanco-

vi za doterajšiu propagáciu a podporu 

fakulty. Veľvyslanec navštívil vybrané 

pracoviská a vyjadril obdiv a uznanie 

fakulte za dosiahnuté výsledky. Dekan 

SjF veľvyslanca požiadal o pomoc pri 

identifikácii predátorských časopisov 

v USA a pomoc pri ďalšom rozširova-

ní spolupráce s U. S. Steel Košice.

Dňa 23. augusta 2018 sa uskutočnilo 

slávnostné udeľovanie čestného titulu 

Doctor honoris causa prof. Dr. Kaoru 

Hirotovi z Ústavu automatizácie 

Technologického inštitútu v Pekingu, 

Čínska Ľudová Republika, na základe 

návrhu rektora TUKE schváleného 

Vedeckou radou TUKE 4. mája 2018.

Prof. Dr. Kaoru Hirota patrí v oblasti 

umelej inteligencie a inteligent-

nej robotiky medzi celosvetovo 

uznávané osobnosti. Svojou ochotou 

podporovať vedecký a pedagogic-

ký rast tvorivých pracovníkov FEI 

TUKE napomáha fakulte k zvyšovaniu 

kvality ľudských zdrojov, a tým aj 

prestíže v medzinárodnom priestore. 

Ocenenie bolo udelené za prínos 

a významný podiel na rozvoji medzi-

národnej spolupráce s TUKE a podporu 

vzdelávania v oblasti umelej inte-

ligencie a inteligentnej robotiky.

V dňoch 22. až 25. augusta 2018 

sa v priestoroch Technickej univerzity 

v Košiciach uskutočnilo Medzinárodné 

svetové sympózium o tzv. Digitálnej 

inteligencii pre systémy a stroje. 

Sympózium bolo venované 70. výročiu 

založenia odboru pod názvom 

Kybernetika, ktorý následne podnietil 

vznik nových odborových odvetví: 

Počítačová technika, Umelá inteligencia, 

Automatizácia, Mechatronika a ďalšie. 

Organizátorom akcie bolo IEEE Česko 

a Slovensko (Svetovo uznávaná orga-

nizácia elektrotechnických inžinierov 

a vedcov z celého sveta) v spolupráci 

s Katedrou kybernetiky a umelej inte-

ligencie a Katedrou počítačových sietí 

Fakulty elektrotechniky a informati-

ky Technickej univerzity v Košiciach. 

Bratislava bola v júni dejiskom 

vyhlásenia výsledkov celosloven-

ského projektu „Slovak University 

Startup Cup 2018“. Cieľom tohto 

projektu bolo oceniť a podporiť mladú 

generáciu študentov vysokých škôl 

a univerzít, ktorí majú inovatívne 

nápady a myšlienky. Zastúpenie medzi 

najlepšími piatimi študentmi mala aj 

Stavebná fakulta TUKE v zastúpení 

doktoranda, Ing. Dominika Dubeckého. 

Do súťaže bolo prihlásených celkovo 68 

študentov, z ktorých sa vybrali 5 finalisti, 

teda víťazi. Startup INNCON - Innovative 

construction vyhral kategóriu č. 3: 

Priemyselné technológie, technické 

riešenia, robotika. Startup sa zaoberá 

vývojom dvoch produktov určených 

pre stavebníctvo. Ide o stavebnú dosku 

Comfywarm so zabudovaným infra-

červeným vykurovaním a zariadenie 

na dodatočné vytváranie otvorov v kon-

štrukcii bez porušenia povrchu.

Nosnými témami sympózia o Digitálnej 

inteligencii boli integrácia Umelej inteli-

gencie, Cloudových počítačov, Internetu 

veci, Virtuálnej reality a mnohých 

ďalších častí IT, ktoré tvoria samotnú 

Digitálnu inteligenciu reálnych príp. vir-

tuálnych strojov. Digitálna inteligen-

cia je absolútnou súčasťou Industry 

4.0 v EÚ, koceptu Virtual Reality 

2.0 v Japonsku, resp. Made in China 

2025 v Čínskej ľudovej republike.

Sympózium poctilo svojou prítom-

nosťou 11 prednášateľov - osobností 

svetového formátu. Experti z Japonska, 

Číny, USA, Rakúska, Fínska, Nového 

Zélandu a Taiwanu. Medzinárodný 

charakter akcie bol umocnený viac 

ako 95 registrovanými účastníkmi 

z krajín V4, Ruska, Pakistanu a ďalších. 
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Auditórium Auly 
Maxima je prístupné 
aj pre vozičkárov

Konferencia odborov

Bowling TUKE 
tour 2018

Autor: 

Ing. Peter Zeisberg

Autor: 

Ing. Klaudia Šándorová

Autor: 

Ing. Klaudia Šándorová

Prostredníctvom účelovej dotácie 

Ministerstva školstva, vedy,  

výskumu a športu zaobstaralo  

Bezbariérové centrum Technickej 

univerzity v Košiciach šikmú scho-

diskovú plošinu určenú pre bez-

bariérový prístup do auditória 

Auly Maxima. Pri tejto príležitos-

ti je potrebné oceniť účinnú podporu 

vedenia univerzity pri postupnom 

odstraňovaní bariér v jej areáli.

V dňoch od 15.1.2018 do 21.6.2018 

prebiehal 8. ročník TUKE tour. 

Organizátorom turnaja bola RADA ZO 

OZ PŠaV, TUKE. Turnaja sa zúčastnilo 12 

družstiev. Dňa 25.6.2018 sa uskutočnil 

turnaj jednotlivcov a jeho vyhodnotenie. 

Najlepšou hráčkou 8. ročníka sa stala 

Jana Bidulská z FMMR a najlepším 

hráčom sa stal Pavol Sopko z FU. 

Družstvo SjF sa umiestnilo na 1. mieste, 

ŠDaJ na 2. mieste a Rektorát na 3. mieste. 

V turnaji jednotlivcov v kategórii žien 

sa umiestnila na 1. mieste Božena 

Dopiráková zo ŠDaJ, na 2. mieste Jana 

Bidulská z FMMR a na 3. mieste Katarína 

Krajníková zo SvF a v kategórii mužov 

sa umiestnil na 1. mieste Stanislav Paňko 

zo ŠDaJ, na 2. mieste Pavol Sopko z FU 

a na 3. mieste Radoslav Bučko z FEI.

Dňa 9. mája 2018 sa v učebno-

výcvikovom stredisku Technickej 

univerzity v Košiciach v Herľanoch 

uskutočnila Univerzitná konferencia 

Základných organizácií OZ PŠaV. 

Konferencie sa zúčastnilo 68 

delegátov a 12 hostí. Rektor TUKE, 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., vo svojom 

príhovore spomenul kritický prístup 

k návrhu novely zákona o vysokých 

školách, kritický stav v počte študujúcich 

študentov na slovenských vysokých 

školách a vysokom počte študentov 

odchádzajúcich študovať do zahraničia 

kvôli vyššej kvalite a atraktivite 

štúdia. Na záver konferencie predseda 

OZ PŠaV na Slovensku a predseda 

Združenia VŠaPRO odovzdali ďakovné 

listy odborárom za ich dlhoročnú 

aktívnu odborársku činnosť.

Autor: 

Mgr. Ivan Zezulka

FS Jahodná na Cypre

Folklórny súbor Jahodná, ktorého 

zriaďovateľom je Technická 

univerzita v Košiciach sa v termíne 

27.7. – 4.8.2018 zúčastnil medziná-

rodného folklórneho festivalu NORTH 

CYPRUS Beyarmudu Municipality 

5th International Folk Dance Festival. 

Na festivale sa svojím umením pre-

zentovali súbory z Poľska, Cypru, 

Turecka, Argentíny a Slovenska. 

Folklórny súbor Jahodná kvalitatívne 

zúročil svoju celoročnú aktívnu prácu 

na tréningoch a na javisku predstavil 

svoje kvality a umelecký rast. Úspešne 

tak reprezentoval Technickú univerzitu 

v Košiciach, mesto Košice a Slovensko. 

Dňa 3.8.2018 sa v rámci festivalu 

konala aj voľba Miss Folk a Mrs. Folk. 

Naša tanečnica, Daniela Spišáková, 

získala ocenenie a stala sa Miss of Jury. 

Veríme, že toto potrebné zariadenie 

bude dobre slúžiť študentom so špeci-

fickými potrebami, ale aj imobilným za-

mestnancom a návštevníkom TUKE počas 

výučby i pri slávnostných udalostiach.

Schodiskovú plošinu SP Omega F 

spolu so sprievodnou dokumen-

táciou a osvedčeniami o odbornej 

prehliadke a skúške odovzdal 26. júna 

2018 vedúcemu Bezbariérového 

centra, prof. Ing. D. Šimšíkovi, PhD., 

zástupca dodávateľa spoločnosti ARES. 

Zariadenie bude v správe Odboru hos-

podárskej správy a energetiky RTUKE.

Univerzitný výstup 
na Zelené pleso

Autor: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

Cieľom v poradí už 8. univerzitného 

výstupu sa stala malebná chata 

„Brnčalka“ pri Zelenom Plese. Trasou 

cez Javorovú dolinu, Kopské sedlo 

a Veľké Biele pleso sa viac ako 

30-tka účastníkov dostala na Chatu 

pri zelenom Plese (1551 mnm). 

Nechýbali zástupcovia Katedry 

telesnej výchovy, Univerzitnej 

knižnice, Ústavu výpočtovej techniky, 

Katedry jazykov, Odboru hospodárskej 

správy a energetiky, Fakúlt FBERG, 

EkF, FEI, FMMR, SvF, FU ako i priatelia 

TUKE a turistickí nadšenci. Takmer 23 

kilometrov a osem hodín šliapania 

dalo zabrať, avšak čarokrásna tatranská 

príroda bola dostatočnou kompenzáciou 

ubolených nôh. Organizátori z KTV a UK 

sa už teraz tešia na ďalšie podobné akcie.
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UVP TECHNICOM je výsledkom riešenia 

projektu „Univerzitný vedecký park 

TECHNICOM pre inovačné aplikácie 

s podporou znalostných technológií“ 

financovaného s využitím nenávratného 

finančného príspevku zo Štrukturálnych 

fondov Európskej únie v rámci 

operačného programu Výskum a vývoj.

UVP TECHNICOM bol zriadený rektorom 

TUKE ako pracovisko s celoškolskou pô-

sobnosťou, ktorého činnosť je spravidla 

zabezpečovaná účelovými dotáciami 

a zdrojmi získanými z vlastnej činnosti.

UVP TECHNICOM pri napĺňaní 

svojho poslania a plnení úloh spo-

lupracuje s ostatnými organizačný-

mi zložkami a pracoviskami TUKE 

a externými partnerskými organizá-

ciami. Pravidlá spolupráce sa riadia 

vnútornými predpismi TUKE. 

Medzi základné oblasti činnosti 

UVP TECHNICOM patrí:

• zabezpečovať otvorené služby pre ši-

rokospektrálnu, účinnú a vzájom-

ne prospešnú výskumnú a vývojovú 

spoluprácu medzi subjektami z aka-

demickej a priemyselnej oblasti,

• podporovať špičkový aplikovaný 

výskum a vývoj v týchto oblastiach 

vedy: 

- IK technológie, 

- elektrotechnika,  

- automatizácia a riadiace systémy, 

- strojárstvo, 

- stavebné inžinierstvo, 

- environmentálne inžinierstvo, 

- baníctvo,  

- hutníctvo,  

- vodohospodárske vedy,

• v rámci systému akcelerácie podni-

kania podporovať vznik a rozvoj ino-

vatívnych podnikov, ktoré využíva-

jú výsledky výskumu a vývoja re-

alizovaného v rámci výskumných 

a inovačných aktivít parku, 

• vytvárať podmienky pre trvalý 

rozvoj špičkového aplikovaného 

výskumu a vývoja v nadväznosti 

na dlhodobú zmluvnú spoluprácu 

s partnerskými organizáciami, 

• vykonávať činnosti prvého kontaktu 

pre subjekty, ktoré budú mať záujem 

o spoluprácu s výskumnými a vý-

vojovými tímami, ktoré sú súčas-

ťou ekosystému UVP TECHNICOM,

• vykonávať vzdelávacie a výcviko-

vé aktivity a poskytovať odborné 

služby najmä v oblasti ochrany 

práv duševného vlastníctva. 

UVP TECHNICOM
Technická univerzita v Košiciach má za cieľ byť centrom 

inovačného ekosystému, základom ktorého sú medzinárod-

ne porovnateľné výsledky vedeckej, výskumnej a vývojovej 

spolupráce s praxou. K napĺňaniu tohto cieľa je potrebná 

existencia inštitucionálnej platformy poskytujúcej vhodné 

podmienky pre vznik inovácií v najširšom slova zmysle a ich 

postupného transferu do priemyselnej a spoločenskej praxe.

Ústredným miestom pre spomínané aktivity je moderná 

budova Univerzitného vedeckého parku (UVP) TECHNICOM. 

Budova bola navrhovaná ako inteligentná s využitím obno-

viteľných zdrojov energií, rekuperáciou použitých energií 

a pasívnej klimafasády. Navrhovaný a realizovaný ener-

getický koncept dosahuje charakter nízkoenergetickej 

budovy s automatizovanými systémami riadenia prevádzky. 

Samotný objekt slúži aj ako vedeckotechnická základňa pre 

výskum navrhnutých systémov a optimalizáciu ich prevádzky.

UVP TECHNICOM nemá byť iba fyzickým priestorom, 

ale skutočným ekosystémom integrujúcim biznis, vzde-

lávanie, vedu a výskum. Začínajúce firmy majú v rámci 

UVP TECHNICOM k dispozícii najmä služby a priestory 

Start-up centra TUKE, Inkubátora TUKE a pomoc a po-

radenstvo v oblasti duševného vlastníctva. 

Moderne vybavené univerzitné vedecko-výskumné 

centrá a fakultné laboratóriá poskytujú šancu každému 

študentovi, zamestnancovi a ľuďom mimo univerzity 

plniť si svoje sny o úspešnej profesionálnej kariére.

Organizačné zabezpečenie parku

Organizačná štruktúra uVp teCHniCOM

DušeVné VlastníCtVO

zaujíMaVOsti V číslaCH

UVP TECHNICOM prostredníctvom 

Útvaru duševného vlastníctva poskytuje 

odborné a právne služby v oblasti 

ochrany a komercializácie duševného 

vlastníctva a zabezpečuje komplexnú 

podporu riadenia a správy práv prie-

myselného vlastníctva TUKE.

Zamestnanci a študenti univerzity 

využívajú konzultačné služby v oblasti 

autorských práv, práv súvisiacich 

s autorským právom a práv priemy-

selného vlastníctva, vrátane právnej 

podpory pri rokovaniach týkajúcich sa 

výskumnej spolupráce a pri príprave 

zmlúv súvisiacich s autorským právom 

a právom priemyselného vlastníctva.
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Riaditeľ  

Útvar projektových 
aktivít 

Útvar riadenia  
a prevádzky 

Kontaktné a informačné 
centrum Útvar akcelerácie 

podnikania 
Útvar ochrany duševného 

vlastníctva  

Inkubátor  

Startup centrum  

Viceprezidenti 

Prezident 

 

PATENTY 

  
Podané 260 
Udelené 93 

Súčasne platné 25 
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OCHRANNÉ ZNÁMKY 

  
Podané 2 

Zapísané 2 
Súčasne platné 2 

 

 

PATENTY 

  
Podané 260 
Udelené 93 

Súčasne platné 25 
 

ÚŽITKOVÉ VZORY 

  
Podané 279 

Zapísané 214 
Súčasne platné 144 

 

DIZAJNY 

  
Podané 28 

Zapísané 23 
Súčasne platné 17 

 

OCHRANNÉ ZNÁMKY 

  
Podané 2 

Zapísané 2 
Súčasne platné 2 

 



TUKE má udelený a platný patent 

v USA, Japonsku a ako spoluma-

jiteľ aj v Španielsku. V súčasnosti 

prebieha konanie o udelenie patentu 

v Kanade, Dominikánskej republike 

a taktiež v Európskej únii.

DOterajšie Výstupy 

Startup centrum TUKE

Startup centrum TUKE ako súčasť 

ekosystému akcelerácie podnikania 

a technologického transferu UVP 

TECHNICOM, si  za krátke obdobie 

svojej činnosti získalo dobré meno 

organizáciou aktivít na podporu 

startupov a realizáciou rôznych ak-

celeračných programov. 

Startup centrum TUKE vyhľadáva 

prostredníctvom súťaže „Máš nápad? 

Prezentuj svoj nápad“ nové – inovatívne 

projekty. Doposiaľ sa prostredníc-

tvom súťaže inovatívnych nápadov 

zapojilo do akceleračného programu 

viac ako 80 inovatívnych projektov. 

Celkovo doposiaľ v Startup centre TUKE 

pôsobilo viac ako 30 perspektívnych 

startupov s veľkým inovačným potenci-

álom presadiť sa na trhu. Na konte majú 

početné víťazstvá v rôznych startup 

súťažiach, takých ako napríklad Startup 

Awards, Business Idea Nadácie Tatra 

banky, Global Student Enterpreneur 

Award, Global Telekom Innovation 

contest, Creative Business Cup 

a mnohé iné. Pravidelne sa zúčastňujú 

významných startupových akcií po celej 

Európe. A čo je najdôležitejšie - viacerým 

z nich sa počas pôsobenia v Startup 

centre TUKE podarilo získať podporu 

investorov a uviesť na trh niekoľko 

úspešných inovatívnych produktov 

a technologických riešení. Patria medzi 

ne napríklad startupy FIXER, GRUVEO, 

CEELABS, VIZUALIZAČKY a CROPTECH. 

Aktuálne pôsobí v Startup 

centre TUKE 18 startupov. 

Inkubátor TUKE

Cieľom Inkubátora TUKE je poskytnúť 

inkubačné prostredie pre zabezpečenie 

akceleračného procesu pre vznik 

-rozvoj malých a stredných „Hi-Tech“ 

firiem, resp. „Start-up a Spin-off“ 

firiem najmä na báze relevantných 

výsledkov výskumu a vývoja realizova-

ného v rámci výskumných a inovačných 

aktivít TUKE, ktoré prípadne prešli cez 

pred-inkubačný proces v Startup centre 

TUKE. V súčasnosti je v Inkubátore 

TUKE umiestnených 8 firiem.

Spoločné Výskumno-vývojové pracoviská 

Už v priebehu prvých mesiacov 

existencie UVP TECHNICOM bolo vy-

tvorených na jeho báze niekoľko 

spoločných výskumno-vývojových 

pracovísk TUKE a externých subjektov: 

• SjF - MinebeaMitsumi: futbalové 

humanoidné robotické systémy,

• FEI - SWAN KE, s.r.o.: Inovačné centrum 

pre mobilné služby a komunikácie, 

• TUKE - CVTI: Inovačné centrum IK 

služieb pre podporu vedy, výskumu 

a technologického transferu, 

• FEI, EkF - SLOVAK CTS s.r.o.: 

BIOINFORMATIKA,

• SjF, FEI - Spinea s.r.o.: TUKE-SPINEA  

E-MOTION CENTER,

• LF - MSM Martin s.r.o.: Inovačné 

centrum pre výskum pokročilých 

a špecifických metód a postupov 

v leteckej doprave.

Aktuálne o spoluprácu prejavilo záujem 

niekoľko ďalších významných prie-

myselných a výskumných subjektov.
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Čím je pre vás UVP TECHNICOM?

Stanislav Kmeť (rektor TUKE a prezident UVP TECHNICOM):

Príležitosťou smerujúcou k pozitívnym širokospektrálnym 

dopadom na samotnú univerzitu (multidisciplinarita, synergia, 

integrita), priemyselnú a spoločenskú prax (vysoký stupeň 

TRL - Technology Readiness Level), ako aj signálom pre 

rozvinuté zahraničie, ku ktorému sa chceme priblížiť a s ktorým 

chceme i naďalej spolupracovať ako rovnocenný partner.  

Anton Čižmár (prorektor TUKE a viceprezident UVP TECHNICOM):

Pre mňa je UVP TECHNICOM centrálnym bodom re-

gionálneho inovačného ekosystému a motivačnou 

platformou pre ľudí typu „thinking out of the box“ .

Marcel Behún (kvestor TUKE a viceprezident UVP TECHNICOM):

Jednou nádhernou inteligentnou budovou, ktorá dotvára nielen 

kolorit areálu univerzity, ale aj severnej časti mesta Košíc.

František Jakab (riaditeľ UVP TECHNICOM):

Unikátny ekosystém akcelerácie technologického transferu 

výsledkov výskumu a vývoja do hospodárskej a spoločenskej 

Jednou vetou
Na čo sa bude potrebné sústrediť najviac pri 

napĺňaní cieľov UVP TECHNICOM?

Stanislav Kmeť:

Presvedčiť kolegov a študentov, že integrácia v rámci 

UVP TECHNICOM má zmysel, ako z hľadiska rozvoja vedy 

samotnej, tak aj z hľadiska potrieb reálnej praxe.

Anton Čižmár:

Zmeniť súčasnú kultúru myslenia študentov, pedagógov 

a podnikateľskej sféry a priblížiť ju atmosfére, aká je 

napr. na univerzitách MIT, Stanford, ETH Zurich atď.

Marcel Behún:

Z môjho pohľadu na vnútorné prostredie budovy, jej celkový 

chod, služby a efektivitu jednotlivých inteligentných prvkov 

a technológií, ktoré umožnia zlepšovať pracovné podmienky 

komunity UVP TECHNICOM v príjemnom prostredí.

František Jakab:

Na vytvorenie takého prostredia v UVP TECHNICOM, 

ktoré svojím okolím bude vnímané ako „one – stop shop“ 

v oblasti inovácií a technologického transferu.

Aká správa v médiách by vás potešila v súvislosti 

s UVP TECHNICOM o 10 rokov?

Stanislav Kmeť:

Napríklad správa s titulkom: „Ďalší milionár 

z TECHNICOMu“, a to nemyslím milionára v počte 

najazdených kilometrov bez nehody.

Anton Čižmár:

Rozhovor s mladým úspešným podnikateľom z radov absolven-

tov našej univerzity, prezentujúcim vlastnú medzinárodnú tech-

nologickú firmu (unicorn), ktorý by za svoj úspech vďačil práve 

pôsobeniu v univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM.

Marcel Behún:

Včera navštívil univerzitný vedecký park na Technickej 

univerzite v Košiciach, Mark Zuckerberg.

František Jakab:

Vstup prvej firmy pochádzajúcej z Inkubátora TUKE 

na burzu v New Yorku je učebnicový príklad pod-

nikateľského úspechu high-tech spinn-offu.

praxe, poskytujúcich inkubačné prostredie pre vznik a rozvoj 

malých a stredných hi-tech (startup a spin-off) firiem. 

Spomínate si na nejakú kurióznu vec počas 

riešenia projektu UVP TECHNICOM?

Stanislav Kmeť:

Tuším, že jeden víkend, počas tohto obdobia, som nebol v práci.

Anton Čižmár:

Počas riešenia projektu a samotnej výstavby budovy UVP 

TECHNICOM sa na MŠVaV vystriedalo 7 ministrov, pričom 

každý z nich mal svoj originálny spôsob komunikácie...

Marcel Behún:

Keď minister po prvom uvoľnení 1. milióna eur povedal, že 

viac peňazí nemáme... (pozn. rozpočet bol cca 12,5 mil. Eur).

František Jakab:

Keď bolo zrušené verejne obstarávanie na dodávku 

nábytku pre UVP TECHNICOM a my sme si uvedomili, že 

do ukončenia projektu zostáva niekoľko mesiacov... 
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Akademik Dr.h.c. mult. prof. Ing. Ivan 

Plander, DrSc. sa 17. septembra 2018 

dožíva 90. rokov. Patrí medzi naj-

významnejších slovenských pracov-

níkov v oblasti výpočtovej techniky 

a informatiky. Ťažisko jeho celoživot-

ného pôsobenia bolo na Slovenskej 

akadémii vied, kde zastával postupne 

náročnejšie funkcie a vypracoval sa až 

na riaditeľa Ústavu technickej kyber-

netiky SAV (dnešný Ústav Informatiky 

SAV). V poslednom období bol za-

kladateľom, ako aj prvým rektorom 

Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne, kde pôsobí ako 

emeritný profesor do súčasnosti.

Vedecko výskumná celoživotná činnosť 

Ivana Plandera je značne rozmanitá. Je to 

dané jednotlivými časovými obdobiami 

a väzbou na celosvetový vývoj v daných 

oblastiach. Je možné uviesť niektoré 

oblasti: Výskum a vývoj technológií elek-

tronických analógových a hybridných 

počítačov, vrátane matematických metód 

a programovania analógových počítačov. 

Základný a aplikovaný výskum riadiacich 

počítačov reálneho času a vývoj uni-

verzálneho riadiaceho počítača 3. 

generácie RPP-16 pre prácu v reálnom 

čase. Teória paralelných počítačových 

architektúr, paralelné programovanie 

a paralelné procesy. Výskum a vývoj pa-

ralelného asociatívneho počítačové-

ho systému PPS SIMD a mnohé ďalšie. 

Je tu nutné uviesť tiež jeho členstvo 

v mnohých národných a medzinárod-

ných organizáciách a akadémiách vied.

Vďaka vynikajúcim organizačným 

schopnostiam Ivana Plandera mnohé 

výsledky výskumu a vývoja sa podarilo 

aplikovať aj v priemyselnej výrobe, 

napr.: paralelný počítač SIMD, priemy-

selného robota s adaptívnym riadením, 

výrobu riadiaceho počítača RPP16, 

atď. Asi najvýznamnejšou oblasťou 

je zavedenie výroby počítača RPP16 

na Slovensku v Tesle Námestovo, pričom 

výrobnú dokumentáciu a ďalší vývoj 

hardvéru a softvéru začal zabezpečovať 

vzniknutý Výskumný ústav výpočtovej 

techniky v Žiline. Na základe štandar-

dizácie výroby výpočtovej techniky 

v rokoch 1976 – 1977 sa krajiny Rady 

vzájomnej hospodárskej pomoci 

dohodli na vytvorení „systému malých 

elektronických počítačov“ - SMEP, 

ktorého výroba sa aj zásluhou Ivana 

Plandera dostala na Slovensko. Bola 

rozšírená výroba výpočtovej techniky 

o ZVT B. Bystrica a ďalších výrobcov. 

Potrebné je vyzdvihnúť vznik tisícok 

pracovných miest na Slovensku orien-

tovaných na výpočtovú techniku 

– hardvér a softvér, čoho impulzom bolo 

zavedenie výroby počítača RPP16.

Aktivity Ivana Plandera tiež prispeli 

k významnému rozvoju Fakulty elek-

trotechniky a informatiky Technickej 

univerzity v Košiciach. Významná 

pomoc bola pri založení študijného 

odboru Technická kybernetika tiež aj 

so zameraním na Elektronické počítače 

na vtedajšej Katedre technickej ky-

bernetiky. Značný význam v oblasti 

výskumu znamenalo napojenie sa 

na výskumné úlohy koordinova-

né Ústavom technickej kybernetiky 

SAV. Uveďme aspoň výskum v oblasti 

riadiacich systémov robotov, kde boli 

teoretické výsledky výskumu aplikované 

na vytvorenie riadiaceho systému 

robota so špecializovaným procesorom 

v spolupráci so Strojníckou fakultou pri 

stavbe funkčného prototypu hydrau-

lického robota HYMR pre koncern ZVL. 

Významná je mnohostranná spolupráca 

v pedagogickej oblasti, kde ešte aj 

v súčasnosti Ivan Plander pravidelne 

vykonáva funkciu predsedu v štátni-

covej komisii pre odbor Informatika. 

Je potrebné uviesť spoluprácu v rámci 

Slovenskej spoločnosti aplikova-

nej kybernetiky a informatiky, ktorej 

je predsedom. Na našej univerzite 

vznikli dve jej pobočky. Celoživotné 

dielo Ivana Plandera a jeho spolupráca 

s našou univerzitou boli ocenené 

v roku 2004 vedením Technickej 

univerzity v Košiciach udelením titulu 

„doctor honoris causa“ (Dr.h.c.).

Všetci prajeme jubilantovi ešte veľa 

nových nápadov pre počítačovú oblasť 

na Slovensku a mnoho úspechov 

v súkromnom a vedeckom živote.

Jubileum 
akademika 
Ivana 
Plandera

Autor: 

doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.

Vybudovanie PaIC je odpoveďou 

na schválenú Stratégiu výskumu 

a inovácií pre inteligentnú špecializá-

ciu (RIS3 SK), ktorá má prispieť k reforme 

výskumu a vývoja na Slovensku, najmä 

výraznejšie zapojiť do výskumu podni-

kateľov a zmeniť orientáciu výskumu 

na taký, ktorého výsledky budú uplat-

niteľné v hospodárskej a spoločen-

skej praxi. Centrum ako súčasť projektu 

UVP TECHNICOM bolo budované 

v dvoch fázach. Prvá v rokoch 2014-16 

s nákladom 1 623 000 Eur a druhá, 

zameraná už len na vybavenie Centra 

nástrojmi a príslušenstvom, v rozsahu 

vyše 90 000 Eur v roku 2017.

Prototypové a inovačné centrum 

vo svojej profilácii vychádza z vý-

nimočných daností zakomponova-

ných už v koncepcii jeho budovania. 

V oblasti materiálneho vybavenia 

sa jedná o najmodernejšiu výrobnú 

techniku, svojou štruktúrou vhodnú aj 

pre mimoriadne presnú nástrojársku 

výrobu. Umiestnená je v nových priesto-

roch, pozitívne ovplyvňujúcich výslednú 

presnosť i celkovú kvalitu výroby. 

V oblasti personálnej je centrum 

budované na báze optimálneho mixu 

expertných znalostí, vekovej štruktúry 

a dôkladného poznania akademického 

i priemyselného prostredia, s využitím 

výnimočných výskumných kapacít celej 

univerzity. V centre dochádza k hlbšiemu 

prepojeniu výskumnej činnosti s praxou. 

Jeho cieľom je zhmotniť myšlienky 

tvorivých pracovníkov SjF TUKE, ktoré 

boli publikované vo významných 

vedeckých monografiách, v karento- 

vaných publikáciách, patentoch 

a úžitkových vzoroch. Ide o výnimočný 

príklad naplnenia reťazca výskum-

vývoj-výroba, pričom výsledkom 

výskumu je priamo prototypový 

výstup výskumného projektu 

s reálnym overením jeho funkcie. 

Poslaním centra je aktívne pôsobenie 

v nasledovných oblastiach:

• realizácia výsledkov výskumu pra-

covníkov fakulty a študentov,

• výskum, vývoj a inovácie v rámci 

spoločných výskumných pro-

jektov s priemyslom,

• mentorská a výrobná podpora 

aktivít start-upov a malých podnikov 

v oblasti vývoja a výroby prototypov,

• umožnenie študentom priamo 

sa podieľať na výskume nových 

výrobkov a technológií,

• koordinácia komplexných projek-

tov spolupráce priemyslu a univer-

zít s medzinárodným prepojením.

V súčasnosti je v centre rozbehnutá 

práca na interných projektoch univerzity 

a pracuje sa na dobudovaní infraštruk-

túry centra s následným doplnením 

počtu výskumných a technických 

pracovníkov v súlade s dlhodobým 

zámerom rozvoja SjF. Podarilo sa tiež 

vytvoriť podmienky na zapojenie 

centra do vyučovacieho procesu.

V rámci programu Horizont 2020 

sa naše Centrum stalo súčasťou 

európskej siete 23-och Inovačných 

centier pre oblasť robotiky (Robotic 

Digital Innovation Hub).

Technologické a prístrojové  

vybavenie centra:

• zváracie pracovisko MASTERTIG 2300,

• CNC sústružnícko-frézovacie 

centrum DMG MORI ecoTurn 510,

• 3-osá CNC frézovačka DMG 

MORI / 635 V ecoline,

• 5-osá CNC frézovačka DMG 

MORI / ecoMill 50,

• laserové CNC páliace zariadenie 

TruLaser Cell 3000,

• CNC drôtová rezačka AccuteX AU-500i,

• hydraulický ohraňovací lis 

CNC PPEC-6 35/15,

• strojné tabuľové nožnice CS 06/31,

• rovinná brúska HFS 4080 C,

• stanica vŕtania SSB 50F Super,

• pásová píla ABS 320 B.

Výstavba Prototypového a inovačného 

centra dáva realizačným výstupom 

projektov študentov i pedagógov 

úplne novú kvalitu, plne porovnateľ-

nú s výstupmi špičkových európskych 

pracovísk a prispeje k posilneniu 

dobrého mena celej univerzity.

Prototypové a inovačné 
centrum SjF TUKE

Autor: 

Ing. Ladislav Vargovčík, PhD.
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Strojári úspešní 
na veľtrhu Nitra 2018

Za účasti  firiem strojárskeho a au-

tomobilového priemyslu  a stroj-

níckych resp.  technických fakúlt SR 

sa v dňoch 22.5. až 25.5.2018 uskutočnil 

25. Medzinárodný strojársky veľtrh  

v Nitre. Vystavovatelia prezentova-

li svoje výrobky a služby a mohli svoje 

exponáty prihlásiť do súťaží, ktoré 

boli v rámci veľtrhu organizované.

Strojnícka fakulta TUKE sa  zúčastnila 

veľtrhu s týmito exponátmi:

• model vodíkového automobilu 

využívajúceho pre pohon palivový 

článok a metalhydridové materiály,

• vozidlo SjF TUKE „prototype 

17“  pre Shell Eco-marathon,

• vozidlo SjF TUKE „prototype 

18“  pre Shell Eco-marathon,

• identifikácia veľkosti a orientácie 

krútiaceho momentu počas prevádzky 

využitím experimentálnych 

metód mechaniky, 

• prvý automobil s pneumatickým 

motorom na Slovensku,

• študentský elektromobil,

• personalizované implantáty,

• manipulátor s magnetickým 

chápadlom pre edukačné účely,

• virtuálna vizualizácia digitálnych 

a reálnych projektov výrobných 

závodov a podnikov, 

• prototypové a inovačné centrum.

Do súťaže v rámci Techfórum-u fakulta 

prihlásila svoje prototypy a vybrané 

exponáty. Strojnícka fakulta TUKE 

získala na 25. Medzinárodnom stro-

járskom veľtrhu CENU VEĽTRHU 

za Model vodíkového automobilu vy-

užívajúceho pre pohon palivový 

článok a metalhydridové materiály.

V rámci sprievodných akcií veľtrhu 

sa Strojnícka fakulta TUKE svojou 

účasťou aktívne zapojila do Slovenskej 

kooperačnej burzy Nitra 2018, ktorú 

organizovala Slovenská agentúra 

pre rozvoj investícií a obchodu 

(SARIO). Zástupcami priemyslu 

bola fakulta vnímaná pozitívne. 

Účasť Strojníckej fakulty TUKE na veľtrhu 

zároveň prispela aj k propagácii štúdia 

na TUKE medzi študentmi stredných škôl. 

Týmto chceme poďakovať všetkým 

tvorivým pracovníkom, ako aj študentom 

Strojníckej fakulty, ktorí sa podieľali 

na vývoji exponátov a na excelentnej 

prezentácii výsledkov vedy a výskumu 

fakulty na Strojárskom veľtrhu.

Autor: 

prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.

V dňoch 17. -18. mája 2018 sa konala 

v Herľanoch konferencia, ktorej 

hlavnou témou bola podpora miestnych 

komunít a znevýhodnených skupín 

v slovensko-maďarskom pohraničí. 

Konferencia pod názvom „Miestny 

a komunálny rozvoj: Budovanie inte-

ligentných komunít“ sa konala pod 

záštitou Ekonomickej fakulty Technickej 

univerzity v Košiciach. Desiatky 

odborníkov a praktikov v oblasti rozvoja 

miestnych a komunitných oblastí, 

akademikov či miestnych lídrov pô-

sobiacich v oblasti regionálneho 

rozvoja, vidieckeho mestského rozvoja, 

ekonomiky, financií a verejnej správy 

z troch krajín diskutovalo o témach regi-

onálnej geografie, demografie, zdravia, 

regionálnych a miestnych trhoch 

práce, inteligentnom rozvoji vidieka aj 

o výzvach a príležitostiach periférií. 

Konferencia  sa konala  v rámci 

projektu INTERREG „Inteligentné 

komunity - virtuálna vzdelávacia, 

výskumná, rozvojová a inovačná sieť 

v slovensko-maďarskej pohraničnej 

oblasti“, č. projektu SKHU/1601/4.1/210. 

Hlavným cieľom projektu je významne 

prispievať k posilneniu duševného 

vlastníctva v znevýhodnenej 

cezhraničnej oblasti južného Slovenska 

a severného Maďarska vytvorením 

a šírením inovačných štruktúr spolupráce 

formou praktickej implementácie 

sociálnych a spoločenských inovácií. 

Projekt si tiež kladie za cieľ prispieť 

k obnove životného prostredia 

a hospodárstva vidieckych komunít 

vytváraním a rozširovaním miestnych 

trvalo udržateľných pracovných miest; 

zaviesť a realizovať dlhodobý program 

na prilákanie a následne zakorenenie sa 

znalostí za pomoci interných a externých 

aktérov regionálneho rozvoja a podporiť 

miestne občianske komunity pri rozvoji 

a šírení nových modelov a možností 

kariérneho rastu, najmä v oblasti 

udržateľného rozvoja a informačných 

a komunikačných technológií.

Cieľovou skupinou projektu je sociálne 

marginalizované miestne obyvateľstvo 

v 3 cezhraničných krajoch Slovenska 

a Maďarska (Banskobystrický samo-

správny kraj, Košický samospráv-

ny kraj a Nógrádská župa). Projekt 

Inteligentné komunity začal v máji 2017 

a bude pokračovať do konca apríla 

2019. Projektové konzorcium spája 

8 partnerov: 4 maďarské inštitúcie 

(Nadácia vedomostného centra 

Interindustria, Salgótarján – líder 

konzorcia, Szent István Univerzita 

Gödöllő, Centrum pre hospodár-

ske a regionálne štúdie - Maďarská 

akadémia vied, Pécs, Združenie pre ob-

noviteľný vidiek, Legénd) a 4 slovenské  

inštitúcie ( e-Talentum Fiľakovo, 

Technická univerzita v Košiciach, 

ASTRA – Združenie pre inovácie 

a rozvoj, Gymnázium Fiľakovo). 

virtuálna vzdelávacia, výskumná, rozvojová a inovačná 
sieť v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti

Autor: 

doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.
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Fakulta výrobných technológií  

so sídlom v Prešove je už druhý rok 

partnerom európskeho projektu 

s akronymom SME 4.0 - „Industry 4.0 

for SMEs - Smart Manufacturing and 

Logistics for SMEs in an X-to-order and 

Mass Customization Environment“. 

Jeho cieľom je napomôcť zavádzať 

nástroje na princípe Priemyslu 4.0 

v malých a stredných podnikoch 

(SME) a na tento účel vyvinúť vhodné 

technológie a metódy. Projekt bol 

spustený 1. januára 2017, bude trvať 

do konca roka 2020 a je financova-

ný z rámcového programu EÚ pre 

výskum a inovácie Horizont 2020.  

Okrem iných aktivít sú z neho finan-

cované výskumné pobyty doktoran-

dov a pedagógov z Fakulty výrobných 

technológií v partnerských inštitúci-

ách výskumného konzorcia projektu.

Vedúcim partnerom a iniciátorom 

projektu je Univerzita v Bolzane 

FVT je súčasťou 
medzinárodného konzorcia 
špičkových univerzít

(Taliansko). Jedným z troch 

hlavných európskych partnerov je 

naša FVT, zastúpená profesorom 

Vladimírom Modrákom. Okrem 

toho je do projektu zapojená firma 

ELCOM s.r.o., reprezentovaná jeho 

konateľom, Ing. Miloslavom Karaffom. 

Ďalšími projektovými partnermi 

sú Univerzita v Leobene (Rakúsko), 

Worcester Polytechnic Institute (USA), 

Massachusetts Institute of Technology 

(USA), Univerzita Chiang Mai (Thajsko), 

Anna University of Technology - 

fakulta SACS MAVMM (India). 

Druhé výročné stretnutie v  Leobene

S cieľom bilancovať priebežné výsledky 

projektu sa od 24. do 25. mája 2018 

konalo na pôde Univerzity v Leobene 

druhé výročné stretnutie partnerov 

projektu SME 4.0. Viac ako 30 zástupcov 

partnerov projektu z Rakúska, Slovenska, 

Talianska, USA, Thajska a Indie vrátane 

dvoch zástupcov z firmy ELCOM, s.r.o. 

sa stretlo v Leobene, aby diskutova-

lo o transfere najnovších poznatkov 

konceptu Priemysel 4.0 do prostredia 

SME, a spresnili ďalšie kroky v projekte. 

Stretnutie zároveň poskytlo príležitosť 

zhodnotiť priebežné výsledky v projekte. 

Jedným z cieľov prvej etapy projektu 

bolo zmapovanie požiadaviek a prekážok 

zavádzania konceptu Priemysel 4.0 

v SME prostredníctvom workshopov 

v Európe, Ázii a USA. Do workshopov 

sa zapojilo celkovo 80 podnikateľov 

a špecialistov zo 47 SME a poskytlo viac 

ako 500 individuálnych spätných väzieb. 

V ďalšom kroku sú získané informácie 

hodnotené partnermi projektu s cieľom 

lepšie pochopiť osobitné požiadavky 

SME a transformovať ich do praktic-

kých riešení.  Výsledky prvej fázy 

projektu boli publikované vo viacerých 

vedeckých časopisoch a budú vydané 

v odbornej knižnej publikácii v me-

dzinárodnom vydavateľstve.  

Z môjho pohľadu projekt potvrdzuje 

známu tézu, že vývoj konceptu 

Priemysel 4.0 môže byť poháňaný 

partnerstvami tohoto typu.

Autor: 

Ing. Robert Poklemba

Tento projekt bol podporený 

zo zdrojov Európskej únie v rámci 

mechanizmu Horizont 2020, 

výskumného a inovačného 

programu  Marie Skłodowska-Curie, 

grantová dohoda č. 734713.

Urobiť prvý krok k zdravému životnému 

štýlu nebolo nikdy jednoduché. 

Odštartovať nový životný smer bolo 

ideou Summitu zdravého životného 

štýlu (ďalej len „summit“) a Festivalu 

verejného zdravia „Poljana sily“ (ďalej 

len „festival“),  ktoré sa uskutočnili 

v dňoch 29. – 30. júna 2018 v kúpeľoch 

Poljana v Svaljavskom okrese, 

Zakarpatskej oblasti, ktoré sa nachádzajú 

cca 90 km od Slovensko – Ukrajinskej 

hranice smerom na Mukačevo.  

Cieľom summitu a festivalu bolo 

pritiahnuť pozornosť Poljanského 

Záujmového združenia teritoriálnej 

komunity (ďalej len „ZZTK“) na moderné 

spôsoby inkluzívneho rozvoja. Inklúzia 

v tomto prípade znamená pritiahnutie 

a zapojenie do tohto procesu všetkých 

aktívnych členov komunity, ako aj 

popredných ukrajinských a zahranič-

ných vedcov, osobnosti verejného života 

a inovačných a investičných partnerov.  

Je výsledkom organizovaného úsilia 

celej komunity, ktoré je zabezpečované 

prostredníctvom verejnej a komunitnej 

politiky a politiky zdravia s využívaním 

metód hodnotenia dopadu na zdravie. 

Summitu a festivalu predchádzalo 

vytvorenie pilotného projektu na báze 

Poljanského ZZTK,  z iniciatívy Národnej 

vedecko-technickej asociácie Ukrajiny, 

Užhorodskej národnej univerzity, 

Technickej univerzity v Košiciach  

(ďalej len „TUKE“) a Debrecínskej 

univerzity, v rámci ktorého sa dňa 16. 

februára 2018 uskutočnilo zasadnutie 

Medzinárodného vedecko-praktického  

okrúhleho stola (ďalej len „okrúhleho 

stola“) na tému „Elektronický systém 

riadenia verejného zdravia v teritoriál-

nej komunite“. Výsledky okrúhleho stola 

sa stali základom pre program prak-

tických opatrení, ktoré majú vyvinúť 

a zaviesť pilotný model systému 

za pomoci popredných ukrajinských 

i zahraničných vedcov a inovátorov. 

V rámci festivalu na summit boli pozvaní 

svetovo uznávaní vedci, športovci, 

osobnosti verejného života a ľudia – 

legendy, na čele s riaditeľom Ústavu ge-

rontológie, akademikom Vladislavom 

Bezrukovom.  Na uvedených zasadnu-

tiach, stretnutiach a summite partici-

povali aj zástupcovia TUKE, konkrétne 

za UVP TECHNICOM pod vedením

jeho riaditeľa, doc. Ing. Františka 

Jakaba, PhD., a za EkF TUKE pod  

vedením prodekanky pre vedecko 

-výskumnú činnosť a doktorandské 

štúdium, doc. Ing. Beáty Gavurovej, PhD. 

V rámci toho boli odprezentované 

projekty: H2020, eGovernment a Health 

in regions SR – metrics and their im-

plementation into strategic plans.

Spoločným záujmom je spájanie úsilia 

všetkých zúčastnených strán a špe-

cializovaných výskumných tímov 

v rámci „Národnej siete verejného 

zdravia“ s modernými informačný-

mi a komunikačnými technológia-

mi a  systémom umelej inteligen-

cie. Výsledkom summitu boli viaceré 

dôležité rozhodnutia, ako podpísanie 

Memoranda o  zriadení „Národnej siete 

verejného zdravia“ a praktickej bilaterál-

nej spolupráce, ako aj prijatie iniciatívy, 

aby sa Festival verejného zdravia 

„FIELD OF FORCE“ konal každoročne.

Summit 
zdravého 
životného 
štýlu

Autor: 

PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.

Úspechy v rámci programu HORIZONT 2020
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US Professor visiting TUKE
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25. svetový banícky kongres
Jubilejný 25. Svetový banícky kongres 

(25th World Mining Congress, v skratke 

WMC) sa uskutočnil v Astane, hlavnom 

meste Kazachstanu, v dňoch 19.-22.júna 

2018 za účasti viac ako 2000 odborníkov 

z celého sveta. Už motto tohto kongresu: 

„Innovation Excellence – step forward to 

mining growth“, poukázalo na súčasné 

svetové smerovanie manažmentu, tech-

nológií a techniky v oblasti vyhľadá-

vania, ťažby a primárneho spracova-

nia nerastných surovín. Celosvetové 

trendy, v ťažbe všetkých piatich druhov 

nerastných surovín (nerasty železa 

a železo zušľachťujúcich prvkov; nerasty 

neželezných kovov; nerasty drahých 

kovov; nerasty priemyselných surovín 

a energetické nerastné suroviny), 

poukazujú  na trvalý rast za ostatné 

4 dekády. V absolútnom vyjadrení 

celosvetová ročná ťažba dosahuje 

v súčasnosti  takmer 18 mld. ton, z čoho 

ťažba energetických nerastných surovín 

(zemný plyn, ropa, uhlie a urán) pred-

stavuje 85,2 %. Medzi najvýznam-

nejšie krajiny sveta, z hľadiska ťažby 

nerastných surovín, patria štyri: Čína 

(24,0 %), USA (11,5 %), Rusko (9,1 %) 

a Austrália (7,3 %), ktoré spolu produkujú 

viac ako 51 % svetovej ťažby nerastov.   

Na svetovom kongrese, okrem 

plenárnych referátov, ktoré poukázali 

na význam nerastných surovín pre rozvoj 

ľudskej spoločnosti aj pre 21.storočie, 

boli rokovania v sekciách zamerané 

na nerastné suroviny, v ktorých ťažbe 

a aj v produkcii podľa jednotlivých 

druhov je hosťujúca krajina - Kazachstan 

na popredných miestach vo svete, 

a to: urán, alumínium, zinok, meď, 

titán, zlato, chróm a uhlie, (www.

wmc2018.org) a (www.bmnt.gv.at).

Pred samotným kongresom sa uskutoč-

nilo aj zasadanie organizačného výboru 

svetových baníckych kongresov (99th 

International Organizing Committee, 

v skratke IOC), na ktorom bol za riadneho 

člena tohto významného celosveto-

vého výboru jednomyseľne schválený 

aj prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan 

FBERG Technickej univerzity v Košiciach. 

Najviac záujmu na kongrese vzbudili 

informácie o ťažbe nerastov pre 

high-tech technológie, resp. ťažba 

kritických nerastných surovín. Osobitne 

bolo poukázané na ťažbu nerastov: 

kobaltu, grafitu a lítia. Medzi štáty, 

ktoré celosvetovo dominujú v ich ťažbe, 

patria: pre kobalt - DR Kongo (54,7 

% z celosvetovej ročnej ťažby); pre 

grafit – Čína (69,3 %); pre lítium – Čile 

(39,8 % z celosvetovej ťažby). 

Za našu krajinu, s príspevkom o súčasnej 

ťažbe nerastných surovín na Slovensku, 

vystúpil autor tohto článku. Čo sa týka 

našej krajiny, okrem ťažby magnezitu 

(5. miesto vo svete) a vývozu produktov 

z neho, nehrá SR významnejšiu úlohu 

ťažby nerastov v celosvetovom 

porovnaní. Samotná Európska únia ako 

významná časť vo svetovom meradle, 

ktorej SR je členom, sa v ostatnom 

období významnejšie usiluje o revi-

talizáciu banícko-hutníckeho sektoru, 

a to najmä z hľadiska rozvinutia ťažby 

nerastov z vlastných zdrojov v jednot-

livých členských krajinách EÚ. Najmä 

preto, aby sa takýmto spôsobom začala 

riešiť a znižovať závislosť EÚ od importu. 

Podľa mienky mnohých odborníkov by 

sme mali, na tento trend EÚ, význam-

nejšie zareagovať aj na Slovensku, ešte 

aj v súčasnom, aktuálnom sedemroč-

nom (2014 až 2020) plánovacom období, 

a postupne pripraviť zámery rozvoja 

ekologickej a efektívnej ťažby pre 

budúcu sedemročnicu (2021-2027), resp. 

aj ďalej, pre budúce roky (2028 – 2034) 

plánovacieho obdobia EÚ. Zrejme, pri 

napĺňaní takéhoto smerovania EÚ, dôjde 

aj k oživeniu klasických študijných 

programov i na našej univerzite.

Autor: 

doc. Ing. Juraj B. Ďurove, PhD. 

Author: 

Assoc. Prof. Cindy L. Bethel, Ph.D. 

Mississippi State University

I began my ERASMUS training 

experience with in-depth conversations 

with Professor Peter Sinčák on the 

responsibilities associated with being 

a Department Head. I participated 

in review sessions with the students 

Ján Magyar and Lukáš Hruška about 

their research. The students were 

able to practice their presentation 

skills and I was able to provide them 

with constructive feedback. I was 

also introduced to Professor Marián 

Mach and Professor Kristína Machová. 

I spent time talking with Professor 

Machová about her research related 

to identifying emotions from textual 

conversations and how we can develop 

future collaborations. Especially of 

interest is the research work with Jan 

and Gergely Magyar related to their use 

of combining different approaches for 

facial affect coding to identify emotions 

in videos of interviews. I was able to 

meet with Professor Jozef Juhár and 

learned about the differences in the 

educational process and the process 

for promotion and tenure compared 

with the process at Mississippi State 

University. There are many differences 

between our universities and I enjoyed 

the discussions and I will bring back 

and share this knowledge with our 

department, college, and university 

administrators. I also met with Vice Dean 

Ján Šaliga. He shared with me about the 

management of the Technical University 

of Košice and how the different levels 

of management were structured. We 

discussed the differences between 

our universities and it made me think 

about ways to improve our processes 

and management. I look forward 

to successful collaborations with the 

faculty and students at the Technical 

University of Košice. Additionally, I had 

wonderful cultural experiences of 

visiting museums and restaurants in the 

City Center of Košice. I also took a day 

trip to Spišský Hrad and the Štrbské 

Pleso. Learning about the culture and 

history of Slovakia was so enjoyable 

and an experience of a lifetime. I will 

highly recommend the ERASMUS 

Mobility programs to others and I am 

honored to have been selected for 

this experience. I sincerely appreciate 

the time and effort of everyone 

I interacted with during this visit. 

After returning to the United States, 

Professor Matúš Pleva came for his 

ERASMUS+ Mobility to Mississippi State 

University. I was honored to have him 

visit my Advance Human-Computer 

Interaction class. He was able to observe 

my teaching and provide feedback. He 

also participated in a class activity in 

which one of our industry partners came 

to visit to discuss the semester-long 

projects that the students in my class 

will be working on. This is a different 

educational approach. Professor Pleva 

also gave an engaging lecture to my 

class and the students commented on 

how much they enjoyed the content 

of the presentation, which focused 

on natural language processing and 

the use of voice control of robots.  
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Počas dvoch júlových týždňov tohto leta 

sa takmer 50-tka detí vo veku 8 – 14 

rokov vystriedala na v poradí už treťom 

ročníku prímestského športového 

tábora „Športové leto s TUKE“. Deti 

sa počas týchto dvoch týždňov skutočne 

nenudili a v porovnaní s predošlým 

ročníkom sa program rozšíril o viaceré 

pre deti atraktívne aktivity. 

Vodná plocha na sídlisku Nad Jazerom 

sa stala miestom, kde si deti dvakrát 

vyskúšali vodné lyžovanie za vlekom. 

Lodenica na Aničke počas dvoch dní 

vynikajúco poslúžila na nácvik techniky 

jazdy na kanoe a pri osvojení si základov 

raftingu. Dve ranné polhodinovky boli 

vyhradené na plávanie na kúpalisku 

Ryba. Nechýbal cyklovýlet na Alpinku, 

ktorý dal síce deťom zabrať, no 

odmenou deťom bola paintballová 

strelnica, kde mal možnosť každý 

z nich vyskúšať si svoju streleckú 

mušku s farebnými projektilmi. 

V každom týždni deti najazdili takmer  

80 kilometrov a spoznali tak zaujímavé 

miesta v Košiciach aj zo sedla dvoj-

kolesového pomocníka, pričom 

spoznávali aj základy pohybu na cyklo-

chodníkoch, prechádzania prechodov 

pre chodcov na bicykloch a základy 

pravidiel cestnej premávky. 

Deti však nezostali športovať len 

na vonkajších športoviskách. Nesmel 

chýbať florbalový a futbalový zápas. 

Z individuálnych športov sa deti zdo-

konalili v bedmintone avšak najväčšej 

obľube sa tešil stolný tenis, ktorým 

deti vypĺňali skutočne každú voľnú 

chvíľu. Taktiež nebolo prekvape-

ním, že športová disciplína – vybíjaná 

sa tiež stretla u detí s veľkou obľubou. 

Súťaživosť si mohli deti preveriť aj 

vo vedomostnom kvíze a v súťaži 

športových zručností. Ako každý rok, ani 

počas tohto tábora nechýbal piatkový 

celodenný turistický výlet, tentoraz 

z Alpinky na chatu Hrešná, kde okrem 

opekačky čakala deti ďalšia zaujímavá 

športová aktivita, a to jazda na koni.

Deti nám počas týchto dvoch 

týždňov ukázali, že ak sa im pripraví 

zaujímavý program plný pohybu 

a zábavy vedia aj v tejto mobilnej 

a počítačovej dobe odložiť tablety, 

mobily a iné niekedy nevhodné 

výdobytky dnešnej modernej doby.

Piatkové popoludnie bolo vyhradené 

už len záverečnému vyhodnoteniu, 

odovzdaniu diplomov a oceneniu tých 

najšikovnejších. Pozitívnou spätnou 

väzbou pre Športové leto s TUKE je 

i fakt, že viaceré detičky sa tohto tábora 

zúčastnili už tretíkrát a inštruktori 

z Katedry telesnej výchovy – Ľ. Vojtaško, 

D. Vasilišin, K. Horizralová a M. Timkovič 

sa už teraz tešia na ďalší ročník. 

Autor: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

Športové leto s TUKE 2018

Zelené lososy, Blue stars, Pikachu, 

Vyprážané lososy, Tyrkysové rubíny, 

Pravé lososy, Pražené fialky, Chilli 

papričky, Voláte mimo siete orange, 

Mišove potvory 2.0, Plameniaci, 

Nikini miláčikovia, H2O, Vražedné 

jednorožce, Hashtag 90EE90 a Modrá 

lagúna - 163 mladých študentov 

nadšene štartuje 13. ročník detskej 

univerzity na TUKE „Sme TU pre deti“.

Predstavujeme, čo máme nové, 

sledujeme vláčiky v Laboratóriu želez-

ničnej dopravy, polihovanie v tulivakoch 

je príjemným relaxom v UK pred 

športovými aktivitami na štadióne 

Slávia TU. Čo ešte ďalšie zažívame?

Fakulta materiálov, metalurgie 

a recyklácie – tím pod vedením 

prof. Plešingerovej nám asistuje pri 

odlievaní voňavých mydielok a ingotov 

z plechoviek, pozorujeme svet pod mik-

roskopom, realizujeme pokus slonia 

pasta a píšeme tajným písmom. 

Fakulta elektrotechniky a informati-

ky – tím pod vedením Ing. Gamcovej 

nám vysvetľuje, ako funguje pohon 

na solárnu energiu alebo princíp 

zobrazenia farebných svetiel, 

sériové zapojenie a elektrický prúd, 

prečo tranzistor a dióda tvoria 

dokonalý pár. Nechýbal ani robot 

NAO, lietajúce loptičky, perpetum 

mobile či robotické pero. 

Stavebná fakulta – tím pod vedením 

doc. Mesároša a Ing. Mandinčáka 

nám predstavuje materiály, ktoré 

sa používajú v stavebníctve, miešame 

si vlastný farebný betón, kreslíme 

pôdorys bytu pomocou kried, zaria-

ďujeme interiér, utekáme zo stavby 

a staviame si vlastné architektonic-

ké objekty zo špagiet a marshmallow.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a ge-

otechnológií  - doc. Rybár nám vykladá, 

ako sa doba postupne mení a časom 

ľudstvo potrebuje stále viac a viac vecí, 

ktoré sú nevyhnutné pre náš život. 

Ekonomická fakulta - tím pod vedením 

Ing. Drába skúša našu zručnosť, 

finančnú gramotnosť, čítanie s po-

rozumením a matematiku, hráme 

Dilemu väzňa a výhercovia sa pýšia 

plným mešcom centoviek.

Letecká fakulta - Mgr. Čekan nám 

na letisku nechá vyskúšať, ako 

sa sedí v rôznych vrtuľníkoch 

a v Múzeu letectva si obzeráme 

modely lietadiel, stíhačiek a áut.

Fakulta umení – tím pod vedením 

Ing. Bočkovej nám pomáha s vy-

rezávaním polystyrénových archi-

tektonických útvarov a vytvárame 

si naše vlastné malé mestečko.

Strojnícka fakultu - tím pod vedením 

doc. Kráľa nás nechá skákať vo vreci, 

strieľať z luku, šoférovať autá, kričíme 

do hlukomeru, ocitáme sa vo virtuálnej 

realite, NAPO nám ukazuje zásady 

bezpečnosti, jazdíme na elektric-

kej kolobežke, ozdobujeme lavičky 

so zakomponovaním súčiastok. 

Fakulta výrobných technológií 

so sídlom v Prešove - tím pod vedením 

doc. Kočiška a Ing. Töröka hravou formou 

vysvetľuje spätné inžinierstvo a ako 

funguje skenovanie objektov, vidíme 3D 

tlačiarne a skenery, vozíme sa na elek-

trických kolobežkách a longboardoch, 

pri kúzelnej fyzike ani nedýchame. 

Finále – v Aule Maxima na vlastnej koži 

naostro zažívame slávnostnú promóciu. 

Autor: 

Ing. Katarína Valentová

„Sme TU pre deti“ 2018
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FS Borievka

V dňoch 2. až 9. júla sa študentský tím 

Strojníckej fakulty TUKE pod vedením 

pedagógov zúčastnil 34. ročníka me-

dzinárodnej súťaže Shell Eco-marathon 

v Londýne. Súťaže sa zúčastnilo 

približne 170 tímov z celého sveta. 

V silnej konkurencii v nesmierne ťažkých 

podmienkach kvôli horúcemu počasiu 

sa nám podarilo umiestniť na 22. mieste 

v kategórii spaľovacích motorov. Čas 

strávený na tejto súťaži uplynul veľmi 

rýchlo aj kvôli vysokému nasadeniu 

a zápalu pre súťaženie. Nadviazali 

sme množstvo kontaktov a priateľ-

stiev s tímami z iných univerzít a robili 

dobré meno celej Technickej univerzite 

v Košiciach. Ďalší členovia tímu sú vítaní, 

práce na vylepšovaní nášho vozidla 

na nový ročník 2019 sa už začali.

Autor: 

Jana Duchnovská

Strojári z Košíc v Londýne opäť 
najlepším tímom zo Slovenska

Poznáte Folklórny súbor Borievka, 

ktorý v roku 2018 zažiaril vo finále 

populárnej televíznej šou Zem spieva?

FS Borievka nie je nováčikom 

na folklórnej scéne. V posledných 

rokoch sa stal súčasťou veľkých 

folklórnych festivalov vo Východnej, 

Heľpe. Predstavil sa aj na svetových 

súťažiach mimo Slovenska. Zároveň 

zožal úspechy aj na akademických fes-

tivaloch, kde hrdo reprezentuje „svoju 

Alma Mater“ Leteckú fakultu TUKE.

Okrem populárnej súťaže Zem spieva je 

treba spomenúť aj ďalšie úspechy ako:

• Zlaté pásmo na festivale  

Akademická Nitra 2016,

• laureát festivalu Akademický 

Zvolen 2017,

• 3. miesto na celosvetovej 

súťaži v Južnej Kórei WORLD 

DANCE competition 2017,

• účasť na popredných festi-

valoch na Slovensku, 

• okrem súborových úspechov sa môže 

súbor pýšiť skvelými úspechmi só-

listov tanečníkov, Petra Vajdu, Jána 

Vajdu, Bálinta Kristófa, a iných.

Začiatky folklórneho súboru Borievka 

siahajú do rokov 1978/79. Vtedy 

sa partia mladých ľudí nadchnutých 

pre folklór rozhodla založiť folklórny 

krúžok vtedajšej Leteckej fakulty VVLŠ 

SNP. Prvými členmi folklórneho krúžku 

boli študenti VVLŠ SNP a študentky 

stredných a vysokých škôl v Košiciach. 

Neskôr sa z folklórneho krúžku stalo 

folklórne umelecké teleso. Dnes má 

približne 40 stálych členov v tanečnej, 

hudobnej a speváckej umeleckej 

zložke. Podstatná časť členov súboru 

je tvorená mladými študentmi 

košických univerzít. Veľa študentov 

prichádza do Košíc zo širokého okolia 

východného a stredného Slovenska. 

V Borievke ďalej rozvíjajú svoj talent 

a folklórne vedomosti, ktoré nadobudli 

v materských súboroch či folklór-

nych skupinách na dedinách. Avšak 

do súboru prichádzajú aj úplní no-

váčikovia, ktorí sa rozhodli okúsiť 

slovenský folklór a všetko, čo prináša :). 

Folklórny súbor Borievka sa svojou 

umeleckou činnosťou zameriava najmä 

na oblasti východného Slovenska. 

Spracúva osobité tanečné, hudobné 

a spevácke prejavy folklóru a tradície 

osobností, dedín a regiónov. Tvorcovia 

tanečných choreografií, hudobných 

a speváckych programov sa snažia o čo 

najvernejšie zachovanie kultúrneho 

dedičstva našich predkov. Výsledkom je 

pozornosť nielen folkloristov a fanúšikov 

folklóru, ale i novodobých mladých ľudí.

Od svojho založenia FS Borievka pôsobí 

pod patronátom LF TUKE. Tréningy 

a príprava prebiehajú nielen v priestoroch 

fakulty, ale aj v atraktívnych priestoroch 

Košického Kulturparku v centre mesta.

Od septembra opäť Folklórny súbor 

Borievka prijíma do svojich radov 

nových členov. Každý, kto má chuť 

pripojiť sa k skvelému kolektívu 

mladých ľudí, bude vítaný. 

Už v jeseni sa pripravuje uvedenie pro-

filového programu Svetlom Napísané, 

opäť na pódiá košických a sloven-

ských miest. V roku 2019 nás čakajú 

vystúpenia na domácich festiva-

loch, zahraničný zájazd a hlavne 

oslava jubilejného 40. výročia vzniku 

Folklórneho Súboru Borievka.

Od konca septembra Folklórny sú-

bor Borievka prijíma do svojich ra-

dov nových členov. Každý, kto má 

chuť pripojiť sa k skvelému kolektívu 

mladých ľudí, bude vítaný. Konkurzy 

budú prebiehať každý štvrtok v priesto-

roch Košického Kulturparku. Viac info 

na našej facebookovej stránke.

Autor: 

Ing. Ján Vajda 
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The US Ambassador 
visiting the SjF TUKE

Award of the 
honorary title Dr. h. c.

International World 
Symposium DISA 2018

SvF students 
score again with 
their startup

Author: 

MVDr. Valéria Geffertová

Author: 

prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.

Author: 

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

On August 23, 2018, a ceremony was 

held for the purpose of awarding the 

honorary title to professor Dr. Kaoru 

Hirota from the School of Automation, 

Beijing Institute of Technology, 

People’s Republic of China, based 

on the proposal from the Rector of 

the TUKE approved by the Scientific 

Board of the TUKE on May 4, 2018.

Professor Hirota belongs to globally 

recognised personalities in the field 

of artificial intelligence and intelligent 

robotics. By his willingness to promote 

scientific and educational growth 

of the creative staff of the FEI TUKE, 

he helps to improve the quality of 

human resources and thus the TUKE 

reputation in the international arena. 

The title was granted for the significant 

contribution to the development 

of international cooperation with 

the TUKE and promoting education 

in the field of artificial intelligence 

and intelligent robotics. 

On August 22-25, 2018, the International 

World Symposium on Digital Intelligence 

for Systems and Machines was held 

in the premises of the Technical 

university of Košice. The symposium was 

dedicated to the 70th anniversary of the 

establishment of the field of study called 

Cybernetics, which led to the emergence 

of new fields of study such as Computer 

Technology, Artificial Intelligence, 

Automation, Mechatronics and other.

The organiser of the event was by 

the Czechoslovakia Section IEEE (the 

world-renowned organisation of 

electrical engineers and scientists 

around the world) in collaboration with 

the Department of Cybernetics and 

Artificial Intelligence and the Computer 

Networks Laboratory of the FEI TUKE. 

In June, Bratislava became the centre of 

result announcement of the nationwide 

project „Slovak University Startup 

Cup 2018“. The aim of this project was 

to reward and support the younger 

generation of university students who 

have innovative ideas and thoughts. 

One of the five best students was 

Ing. Dominik Dubecký, a PhD student 

from the Faculty of Civil Engineering. 

A total number of 68 students entered 

the contest and five of them were 

selected as finalists, i.e. winners. Startup 

INNCON - Innovative construction won 

in the category no.3 called Industrial 

Technologies, Technical Solutions, 

Robotics. The startup is engaged in 

developing two products used in 

civil engineering: the Comfywarm 

building board with built-in infrared 

heating and a device for creating 

additional openings in constructions 

without damaging the surface.

The main topics discussed at the 

Symposium on Digital Intelligence were 

integration of Artificial Intelligence, 

Cloud Computers, the Internet of 

Things, Virtual Reality and many other 

aspects of IT, which constitute the very 

digital intelligence of real and virtual 

machines.  Digital intelligence is an 

absolute part of the Industry 4.0 in the 

EU, the concept of Virtual Reality 2.0 

in Japan, or Made in China 2025 in the 

People‘s Republic of China. 11 lecturers, 

world-known personalities, graced 

the symposium with their presence. 

These were experts from Japan, China, 

USA, Austria, Finland, New Zealand and 

Taiwan. The international character of 

the event was enhanced by more than 

95 registered participants from the V4 

countries, Russia, Pakistan and other.

The Rector of the TUKE, 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. and the 

Dean of the SjF TUKE, Dr. h. c. mult. 

prof. Ing. František Trebuňa, CSc., 

welcomed the US Ambassador, His 

Excellency, Adam Sterling. The Dean 

of the SjF awarded a platinum medal 

to the ambassador for the promotion 

and support of the faculty thus far. The 

ambassador visited the selected de-

partments and expressed admiration 

and appreciation for the achieve-

ments of the faculty. The Dean of 

the SjF asked the ambassador for 

assistance in identification of predatory 

magazines in the United States and 

help in further expansion of coo-

peration with U. S. Steel Košice. 
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Aula Maxima 
auditorium accessible 
for wheelchair users 

Unions Conference 

Bowling TUKE tour 2018

Author: 
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Author: 
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Through a special-purpose grant 

from the Ministry of Education, 

Science, Research and Sport, the 

Access Centre of the TUKE purchased 

a sloping staircase platform designed 

for wheelchair access into the Aula 

Maxima auditorium. On this ocassion, 

the effective support of university 

leadership to gradually eliminate 

barriers in the university premises 

shall be appreciated. We believe 

that this necessary equipment will 

be beneficial for students with 

From January 15 to June 21, 2018, 

the 8th annual TUKE Tour was held. 

The organiser of the tournament was 

the Council of ZO OZ PŠaV, TUKE. 12 

teams took part in the tournament. 

The tournament of individuals and the 

results announcement took place on 

June 25, 2018. The best female player 

of the 8th annual tournament was Jana 

Bidulská from the FMMR, and the best 

male player was Pavol Sopko from the 

FU. The team from the SjF was placed 

first, the team from the ŠDaJ  second and 

the Rectorate third.  At the tournament 

of individuals in the category ‚Women‘, 

Božena Dopiráková from the ŠDaJ 

acquired the first place; Jana Bidulská 

from the FMMR was second and Katarína 

Krajníková from the SvF was placed 

third. In the category ‚Men‘, Stanislav 

Paňko from the ŠDaJ was placed first, 

Pavol Sopko from the FU second and 

Radoslav Bučko from the FEI third.

On May 9, 2018, the University 

Conference of ZO OZ PŠaV was held in 

the Teaching and Training Facility of 

the TUKE in Herľany. The conference 

was attended by 68 delegates and 

12 guests. In his speech, prof. Ing. 

Stanislav Kmeť, PhD., the Rector of the 

TUKE, mentioned a critical approach 

to the draft amendment to the Higher 

Education Act, the critical state in the 

number of students studying at Slovak 

universities and a large number of 

students leaving to study abroad for 

higher quality and attractiveness of 

study. At the end of the conference, the 

president of the OZ PŠaV in Slovakia 

and the president of the Association 

of VŠaPRO handed over letters of 

thanks to unionists for their long-term 

active participation in the unions.

Author: 

Mgr. Ivan Zezulka

University hike 
to Zelené Pleso 

FS Jahodná in Cyprus

Author: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

The target of the 8th university 

climb became a picturesque cottage 

„Brnčalka“ at Zelené Pleso. Taking a 

route through Javorová Dolina, Kopské 

Sedlo and Veľké Biele pleso, more 

than 30 hikers reached the Cottage 

at Zelené pleso (1551m above sea 

level). There were participants from 

the KTV, UK, ÚVT, KJ, OHSE, faculties 

From July 28 to August 4, 2018, 

the Jahodná Folk Ensemble, whose 

founder is the TUKE, took part in the 

international folk festival NORTH 

CYPRUS Beyarmudu Municipality 5th 

International Folk Dance Festival. 

At the festival, folk ensembles from 

Poland, Cyprus, Turkey, Argentina 

and Slovakia presented their art. 

The Jahodná Folk Ensemble took 

advantage of its year-round work in 

trainings and presented its qualities 

and artistic growth on the stage. 

The ensemble thus successfully 

represented the Technical University of 

Košice, the city of Košice and Slovakia. 

Within the festival, the Miss 

and Mrs. Folk Contest was held 

on August 3, 2018. Daniela 

Spišáková, our dancer, won the 

award and became Miss of Jury. 

special needs, and also for immobile 

employees and visitors of the TUKE 

during class as well as festive events.

The staircase platform SP Omega 

F, together with the accompanying 

documentation and certificates of 

technical inspection and testing, was 

submitted on June 26, 2018 to the 

Head of the Access Center, prof. Ing. 

D. Šimšík, PhD., by a representative 

of the contractor company ARES. The 

device is going to be administered 

by the TUKE Economic Governance 

and Energy Department. 

(FBERG, EkF, FEI, FMMR, SvF, FU) as 

well as friends of the TUKE and hiking 

enthusiasts. Nearly 23 kilometres and 

eight hours of hiking were tough for 

everyone; however, magical nature of 

the Tatras was a sufficient compensation 

for sore feet. The organisers from the 

KTV and the UK are already looking 

forward to other similar events. 
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Ako na to?

Jednoducho. Za toto leto som cestovala, 

koordinovala, zabávala sa,... a to všetko 

v angličtine. Hlavnou úlohou letného 

koordinátora v IAESTE je starať sa, 

aby našim stážistom nič nechýbalo 

– od ubytovania, cez potrebné pa-

pierovačky až po to najdôležitej-

šie – aby sa nenudili. A samozrejme, aby 

si odniesli zo Slovenska len to najlepšie.

Jazykové bariéry? Žiaden problém!

Nerozumieť polovici stážistov, ktorí 

sa snažili vysloviť „Košice“ bolo celkom 

zábavné. Trvalo tak dva – tri týždne, kým 

som prišla na to, čo mi všetkými tými 

anglickými prízvukmi chceli povedať, 

ale nakoniec sa to podarilo a pri jednom 

– dvoch pivách sa všetky jazykové 

bariéry zrútili. Jasné, že niekedy mi 

museli veci zopakovať (VEĽAKRÁT), ale 

človek sa učí celý život nie? A okrem 

toho, zo štrnástich stážistov sme 

mali len troch, ktorých prvý jazyk bol 

angličtina a osobne si myslím, že oni 

sa niekedy báli komunikovať viac ako ja.

Tak teda koľko?

Bolo to tu rôznorodé – Briti, Američanka, 

Ind, Rumunka... Každý z nich nás 

koordinátorov naučil niečo nové. Či 

už to, že nie je práve jednoduché 

urobiť skúšky na univerzite v Škótsku 

alebo že nie všetci Američania sú 

spomalenejší, ako vyzeralo Sarajevo 

po rozdelení Juhoslávie a mnoho, 

mnoho ďalšieho. Čo bolo pre mňa 

najviac prekvapujúce? Takmer nikde 

pred jedlom nehovoria „Dobrú chuť“. 

A že každý z nich si vybral Slovensko, 

pretože tu boli najlepšie ponuky stáží, 

ktoré vyhovovali ich odborom.

Nervy zo železa

Bizarné problémy ako: zabudol som 

si uterák alebo doniesol som si málo 

peňazí, hodiny strávené na cudzi-

neckej polícii, kde nerozprávajú 

po anglicky... ale to všetko bolo pre-

hliadnuteľné v porovnaní s letnými 

zážitkami. Prechádzka po Prahe, plavba 

na Vltave, krásy Slovenského raja či 

Viedne, búrka v Tatrách, keď sme chceli 

ísť na túru... Nehovoriac o biliardoch, 

bowlingoch alebo grilovačkách, ktoré 

končili väčšinou v karaoke do štvrtej 

rána. Môžem s určitosťou povedať, 

že na toto leto nikdy nezabudnem.

Prečo cez IAESTE?

S IAESTE sa dá vycestovať do 85 

krajín sveta – od upršanej Británie až 

po slnečné Tunisko. Myslím, že každému 

vysokoškolákovi stáž okorení študentský 

život, prispeje do životopisu a dá také 

zážitky, ako by vo svojej krajine nemal.

Čo viac dodať

Samozrejme, že som nemala čas 

na veci ako všetky moje obľúbené 

seriály, párty na Šírave, všetky tie 

predsavzatia ako „začnem chodiť každý 

deň do lesa na bicykel“, ale to všetko 

mi nahradili výlety s našimi stážistami. 

Keď sa na celé to šialené leto pozriem 

spätne, zisťujem, že to všetko bola 

vlastne jedna veľká dvojmesačná 

párty so zahraničnými študentmi. 

Ale jednu vec mi toto leto potvrdilo 

– s IAESTE sa nikdy nudiť nebudem.

Autor: 

Alica Ordošová

Ako precestovať celý 
svet za dva mesiace? 

Jedine s IAESTE!
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