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Štúdium financií 
na TUKE v súlade 
so štandardom CFA

Prezident SR 
navštívil TUKE

Návšteva ministra 
dopravy na LF TUKE

VVAPOL 2018

Kľúč ku kariére 2018

Medzinárodná 
konferencia CEFE 
2018 EkF TUKE

Vysunuté pracovisko 
SvF na Chung Hua 
University v Taiwane 

SjF v súťaži „Národná 
cena za spoločenskú 
zodpovednosť“
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Študijný program Financie, bankov-

níctvo a investovanie Ekonomickej 

fakulty TUKE je akceptovaný a zaradený 

do programu CFA Institute University 

Affiliation Program. Program pokrýva 

viac ako 70 % z osnovy medzinárodne 

uznávaného a v praxi veľmi ceneného 

štandardu CFA. To dáva študentom, ale 

aj uchádzačom o vysokoškolské vzdelá-

vanie jasnú správu, že aj u nás na TUKE 

majú možnosť získať kvalitné vzdelanie 

a pripraviť sa na profesionálnu kariéru 

vo financiách, a to v súlade s medzi-

národnými štandardmi CFA Institute. 

Rovnako to signalizuje úzku prepojenosť 

s profesionálnou praxou ako aj 

skutočnosť, že študenti sú pripravení 

zvládnuť certifikáciu CFA a následnú 

prax vo finančných inštitúciách.

12. novembra 2018 navštívil Technickú 

univerzitu v Košiciach prezident 

Slovenskej republiky, J.E. Andrej Kiska, 

ktorého na akademickej pôde privítal 

rektor TUKE, prof. Stanislav Kmeť.

V úvode svojej návštevy sa stretol 

s členmi vedenia TUKE, kde bola 

hlavnou témou kvalita vysokého 

školstva na Slovensku. Následne 

sa pán prezident presunul do Auly 

Maxima, kde ho už čakalo vyše 500 

študentov a zamestnancov univerzity. 

V rámci diskusie sa venoval viacerým 

aktuálnym témam, ktoré momentálne 

rezonujú v spoločnosti a odpovedal 

na rôznorodé otázky študentov.

Zápisom do pamätnej knihy TUKE 

a krátkym brífingom ukončil svoju 

návštevu, ktorej motívom bol blížiaci 

sa Medzinárodný deň študentstva.

Minister dopravy a výstavby SR, pán 

Arpád Érsek, navštívil Leteckú fakultu 

TUKE na pozvanie jej dekana, doc. 

Ing. Stanislava Szaba, PhD. Stretnutie 

sa konalo v duchu konštruktívneho 

rozhovoru o možnostiach štúdia 

a smerovaní fakulty. V diskusii sa pán 

minister zaujímal o súčasný stav  

vybavenia a laboratórií, neskôr si prezrel 

výcvikové simulátory. Pán minister 

vyjadril podporu a ochotu ku spolupráci 

s Leteckou fakultou ako nosným 

pilierom letectva a leteckého vzdelá-

vania na Slovensku. Ciele stanovené 

na tomto stretnutí sme pripravení 

naplniť, a tak posilniť a rozvíjať dobré 

meno LF a TUKE doma i v zahraničí.

Opäť sa pod Kriváňom na Podbanskom 

vo Vysokých Tatrách v dňoch 18.-21. 

septembra 2018 stretli odborníci, 

výrobcovia a používatelia oceľových 

lán, dopravníkov a ťažných zariadení, 

na v poradí už 20. medzinárodnej 

V priestoroch Univerzitnej knižnice 

TUKE sa konal 08.11.2018 už štvrtýkrát 

Kľúč ku kariére, ktorý sprostredkoval 

študentom Strojníckej fakulty stretnutie 

so zástupcami firiem, ktoré prejavili 

záujem o spoluprácu s nimi, resp. 

ponúkli konkrétne pracovné ponuky. 

Akcia je určená pre študentov končiacich 

ročníkov a každoročne sa stretáva 

s veľkým ohlasom na oboch stranách. 

Medzi zúčastnenými firmami tohto roku 

boli: Škoda auto a.s., Kia Slovensko, 

LVD-S3, ZŤS VVU a.s., Zastrova, a iné. 

III. ročník medzinárodnej vedeckej kon-

ferencie Central European Conference 

in Finance and Economics - CEFE 2018 

sa uskutočnil v dňoch 4. – 5. 9. 2018 

v Herľanoch pod vedením dekana EkF 

TUKE, doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD. 

Konferencia bola zaujímavým stretnutím 

akademikov, praktikov, výskumných 

pracovníkov a mnohých odborníkov 

z oblasti financií, ekonomiky a regionál- 

nych politík. Počas konferencie sa viedli 

diskusné fóra spojené s prezentáciou 

vedeckých výsledkov v štyroch 

tematických oblastiach s cieľom 

Inšpirovať, Informovať a Aktivovať. 

Priestor sa poskytol aj riešeným 

výskumným projektom APVV a VEGA. 

10. novembra 2018 bolo za prítom-

nosti dekana Stavebnej fakulty TUKE, 

prof. Ing. Vincenta Kvočáka, PhD., 

prodekana pre rozvoj a zahraničie, 

doc. Ing. Petra Mesároša, PhD., 

a zástupcu fakulty a TUKE na Taiwane, 

Ing. arch. Štefana Tkáča, PhD., 

slávnostne podpísané Memorandum 

o stálom vysunutí fakulty priamo 

v campuse dlhodobého taiwanského 

partnera Chung Hua University, 

a to vo forme International Branch 

Campusu (IBC). Samotnú akciu prišli 

podporiť aj zástupcovia Slovenského 

ekonomického a kultúrneho úradu 

v Taipei, menovite reprezentant 

Slovenskej republiky na Taiwane, 

Dipl. Ing. Martin Podstavek, 

zástupkyňa, Mgr. Michaela Šuláková, 

a kultúrny poradca, Ing. Marek Šulák. 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo SR od roku 2014 

vyhlasuje súťaž „Národná cena 

za spoločenskú zodpovednosť“, 

ktorá  sa posudzuje v troch pilieroch 

– ekonomickom, environmentálnom 

a sociálnom. SjF sa zapojila do súťaže 

v kategórii C - Organizácie verejného 

sektora. Pod záštitou predsedu vlády 

SR a za účasti zástupcov štátnej 

a verejnej správy bolo dňa 20.11.2018 

slávnostné odovzdávanie Národných 

cien SR za kvalitu a za spoločenskú 

zodpovednosť. SjF TUKE prevzala z rúk 

predsedu ÚMS SR, Ing. Pavla Pavlisa, 

a predsedu hodnotiteľskej komisie, 

Ing. Michala Ľacha, cenu „Ocenený 

finalista v kategórii C“. Toto ocenenie 

patrí všetkým pracovníkom SjF TUKE.

konferencii „Výskum, výroba a použitie 

oceľových lán, dopravníkov a ťažných 

zariadení“. Tohtoročnej medziná-

rodnej konferencie sa zúčastnilo 133 

účastníkov ako zo Slovenka, tak aj 

zo zahraničia. V rámci programu odznelo 

26 vedeckých a odborných prednášok 

a bolo prezentovaných 20 posterov. 

Súčasťou programu bola odborná 

exkurzia – jazda lanovkou na Lomnické 

sedlo. Ďakujeme všetkým organizátorom, 

sponzorom a účastníkom konferencie.
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DOD na TUKE 2018 Jesenné kolo Dňa 
kariéry 2018

Stretnutie 
so zahraničnými 
študentami

Autor: 
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Autor: 
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Autor: 

Ing. Katarína Valentová

Deň otvorených dverí na TUKE 

aj v tomto roku 16. októbra 

prilákal tisícky stredoškolákov.

Vzhľadom na to, že si TUKE v tomto 

roku pripomína 160. výročie narodenia 

velikána vedy a techniky, Aurela 

Stodolu, motív tohto ročníka znel 

„Nastav svoje DNA na ÚSPECH“.

Oficiálne otvorenie DOD na TUKE 

2018 sa uskutočnilo v priestoroch 

Auly Maxima. Návštevníkov privítal 

pán rektor, prof. Stanislav Kmeť, ktorý 

v niekoľkých bodoch priblížil súčasné 

postavenie univerzity v európskom 

priestore a možnosti nielen štúdia 

a mobilít, ale najmä podpory kreativity 

a inovačných myšlienok, pre ktoré je 

na TUKE vytvorené potrebné zázemie.

Špeciálnym hosťom podujatia bol 

plukovník Ing. Ivan Bella, bývalý 

slovenský stíhací pilot a prvý slovenský 

kozmonaut. Do vesmíru vyletel 

v roku 1999 ako 385. človek zo Zeme. 

Vo svojom krátkom pozdravnom 

príhovore spomenul, že je absolventom 

Vysokej vojenskej leteckej školy SNP 

v Košiciach, ktorá sa v roku 2005 

pretransformovala na Leteckú fakultu 

TUKE a zaželal všetkým úspešnú 

voľbu pri výbere svojho povolania.

Na TUKE študuje takmer 13 percent 

zahraničných študentov. Druhou 

najpočetnejšou skupinou z týchto 

študentov sú študenti z Indie, ktorí 

precestovali tisíce kilometrov, aby 

prišli študovať na našu univerzitu.

Pracovisko rektorátu, Úsek vzde-

lávania, v spolupráci s Katedrou 

spoločenských vied pripravilo pre 

Univerzitná knižnica TUKE sa v stredu 

17. októbra 2018 zmenila na jednu 

veľkú burzu práce. 14. ročník „Dňa 

kariéry“ študenti využili na nájdenie 

svojho profesionálneho uplatnenia. 

Ich účasť bola odmenená aj vecnou 

tombolou, stačilo zodpovedať 

tombolovú otázku akého slovenského 

vedca sme si pripomenuli vydaním 

TUKE 0€ Souveníru. Víťazom súťaže 

o najlepšieho vystavovateľa sa stal, 

na základe prieskumu našich 

nasadených 4 Alfonzkov, Continental 

Automotive Systems Slovakia, s.r.o. 

Ďakujeme všetkým 24 vystavovateľom 

ako aj tisícke návštevníkov za podnetnú 

účasť a vidíme sa na jar 2019. 

Podrobnosti o podujatí nájdete na 

web stránke denkariery.tuke.sk.

Autor: 

Mgr. Peter Čekan, PhD.

Autor: 

Ing. Tibor Faragó

Autor: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

Erasmus študentov 
LF TUKE v Poľsku

Športový deň 
Stavebnej fakulty 
TUKE 2018

Žilinská 
gastronomická jeseň

Pohár rektora TUKE 
putuje do Prešova

Letecká fakulta spolu s partnerom 

Slovenskou federáciou ultraľahkého 

lietania vyslala 20 študentov 

na Erasmus do Poľského Brzozowa, 

kde sú spolu so študentmi z Poľska 

a Ukrajiny. Cieľom programu je 

letectvo, kozmické a astronomické 

tvorivé dielne. Každý študent 

má možnosť lietať na simulátore 

i na lietadlách SD-4 Wiper. Pre Leteckú 

fakultu je to najväčší medzinárodný 

študentský program od jej vzniku. 

Po veľmi dobrých ohlasoch zúčastne-

ných študentov v projekte je už teraz 

takmer isté, že v uvedenom projekte 

bude LF pokračovať aj v budúcnosti, 

čo je tým najlepším vysvedčením 

pre organizátorov projektu, medzi 

ktorých patrí aj Letecká fakulta TUKE.

Posledné slnečné dni boli zamestnanci 

a doktorandi SvF TUKE spoločne 

načerpať sily a energiu pre nový 

akademický rok. Pod záštitou dekana 

SvF, prof. Ing. Vincenta Kvočáka, PhD., 

sa konal športový deň Stavebnej 

fakulty 2018. O heroické športové 

výkony a úsmevné zážitky nebola 

núdza. Súťažiaci museli preukázať 

fyzickú zdatnosť a zručnosť 

v športových aktivitách ako streľba 

zo vzduchovky, stavbársky beh 

s lanom, hod granátom, volejbal, 

stolný tenis a ďalších aktivitách. Celý 

športový deň sa za priam ideálneho 

letného počasia niesol v duchu 

dobrej nálady, tímovej bojovnosti, 

húževnatosti a veľkej snahy vyhrať 

pohár dekana SvF a zaujímavé ceny. 

Na záver vydareného športového dňa 

nechýbal ani pravý stavbársky guláš.

V rámci odbornej spolupráce sa jej 

zúčastnil aj náš tím zo ŠDaJ TUKE. Okrem 

profesionálov slovenských reštaurácií 

a hotelových škôl súťažili aj tímy troch 

najväčších univerzít na Slovensku 

+ Koleje a menzy UK z Prahy. 

Ďakujeme za aktívnu reprezentáciu 

pracovníčkam stravovania na TUKE, ktoré 

v silnej konkurencii vybojovali: 

- III. miesto v kategórii STREET FOOD 

získala kuchárka z TUKE, p. Alžbeta 

Káposztásová, 

- v kategórii CUKRÁR sa na I. mieste 

umiestnila cukrárka z TUKE, 

p. Eva Kenderková.

Historicky prvýkrát si Pohár rektora 

TUKE vo futsale odnášajú študenti FVT 

z Prešova. Na 14. ročníku futsalového 

turnaja v Angels aréne vo finálovom 

zápase porazili študentov FEI. 

Bronzové medaily získalo družstvo 

FBERG po víťazstve nad EkF. Najlepším 

hráčom turnaja sa stal Michal Vysočan 

(FEI), najlepšieho brankára mala SvF 

(Adrián Noga) a so siedmimi gólmi 

sa najlepším strelcom stal Daniel 

Petruška (FVT). Najväčší futsalový 

univerzitný turnaj v Košiciach uzavreli 

odovzdaním cien a príhovorom 

kvestor TUKE, Ing. Marcel Behún, PhD., 

a hlavný organizátor, PaedDr. Vladimír 

Harčarik, vedúci KTV TUKE.

Jednotlivé fakulty TUKE boli predsta-

vené samotnými dekanmi v krátkych 

príhovoroch. Práve tieto prezentácie 

fakúlt odštartovali celý rad propagač-

ných aktivít, ukážok a atrakcií, ktoré 

prebiehali v celom areáli univerzity.

Najlepšia 
doktorandská 
práca na TUKE

Autor: 

MVDr. Valéria Geffertová 

MŠVVaŠ SR vyhlásilo na Slovensku 

„Týždeň vedy a techniky na Slovensku 

v r. 2018“. Na TUKE sa v rámci tohto 

týždňa uskutočnila súťaž o najlepšiu 

doktorandskú prácu, kde denní 

doktorandi z jednotlivých fakúlt 

odprezentovali svoje práce.  

Komisiu tvorili prodekani fakúlt pre 

vedu a doktorandské štúdium. Komisia 

vybrala zo 16-ich prezentovaných 

prác tieto 4 najlepšie: 

Po vedeckej stránke boli ako najlepšie 

vyhodnotené:  

- Ing. Jozef Mocnej, FEI: Quality-Enabled 

IoT Architecture for Efficient Resources 

Utilization.  

Školiteľ: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.  

- Mgr.  Katarína Šuľová, FMMR: 

Materiálová charakteristika 

a uskladňovacia schopnosť vodíka 

v MgNiCeCu kovových sklách. 

Školiteľ: Ing. Karel Saksl, DrSc. 

Z pohľadu dizajnu a kvality boli ako 

najlepšie vyhodnotené:  

- Ing. Katarína Čákyová, SvF: Efektívne 

využitie vodných stien v interiéri budov 

z hľadiska tepelnej pohody.  

Školiteľ: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD. 

- Ing. Michal Buša, FBERG: Návrh systému 

hodnotenia výkonnosti v logistickom 

reťazci podniku a logistických sieťach. 

Školiteľ: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. 

zahraničných študentov študujúcich 

v anglickom jazyku stretnutie, 

ktorého cieľom bolo poukázať 

na rozdielnosti kultúr, čo by malo 

napomôcť ich adaptácii na európske 

podmienky. Stretnutie sa konalo 25. 

10. 2018 v priestoroch Univerzitnej 

knižnice TUKE. Úvodné slovo mal 

prorektor pre vzdelávanie, prof. Ing. E. 

Lumnitzer, PhD. a moderovania sa zhostil 

prodekan SjF, doc. Ing. J. Kráľ, PhD.

Autor: 

Ing. Tomáš Mandičák, PhD.
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Slávnostné otvorenie 
laboratórnych hál 

SjF a SvF TUKE
Výnimočným bol pre Technickú univerzitu v Košiciach 

20. november 2018, kedy sa za prítomnosti podpred-

sedu vlády Slovenskej republiky, Richarda Rašiho, 

a rektora TUKE, Stanislava Kmeťa, slávnostne otvárali 

laboratórne haly Strojníckej a Stavebnej fakulty. 

Ako povedal podpredseda vlády SR pre investície a infor-

matizáciu, Richard Raši, obe centrá majú na trh priniesť 

kvalitnejšie materiály a prepojiť výskum, vývoj a výrobu 

s praxou. Podľa neho obe laboratóriá zvýšia kredit univerzity 

aj jej umiestnenie v hodnotiacom rebríčku vysokých škôl. 

„Mnohokrát sa podnikateľský sektor sťažoval, že sa toho u nás 

veľa vymyslí (mnoho nápadov a inovácií), ale chýba ich prepojenie 

do praxe. Dnes sme videli, že sa na tunajšom výskume a vývoji 

podieľajú aj koneční prijímatelia a naše akademické inštitúcie 

dokážu vyrobiť to, čo potrebuje naša prax a čo je inovatívne a môže 

urobiť naše hospodárstvo konkurencieschopným,“ uzavrel.

Podľa slov rektora Technickej univerzity v Košiciach: 

„Všetky tieto prístrojové vybavenia slúžia pre 

mladých ľudí, pre ambicióznych mladých vedeckých 

pracovníkov, ktorí tu môžu realizovať svoje sny.“

Haló           9Hlavná téma8 Haló Hlavná téma



Laboratórium excelentného výskumu 

bolo budované v dvoch etapách. Prvá 

etapa bola súčasťou univerzitného 

projektu v rámci INFRA II a projektov 

„Podpora centra excelentného 

integrovaného výskumu progresívnych 

stavebných konštrukcií, materiálov 

a technológií“ a „Centrum excelentného 

výskumu progresívnych stavebných 

konštrukcií, materiálov a technológií“.  

Z týchto projektov boli realizované 

stavebné objekty Laboratória exce-

lentného výskumu Stavebnej fakulty 

TUKE a podstatná časť technologického 

vybavenia laboratória. V druhej etape, 

ktorá bola súčasťou rozsiahleho projektu 

„Univerzitný vedecký park TECHNICOM 

Laboratórium excelentného 
výskumu Stavebnej 
fakulty TUKE

pre inovačné aplikácie s podporou zna-

lostných technológií“, bolo dobudované 

výskumné centrum o ďalšie moderné 

technologické zariadenia umožňujúce 

realizovať špičkový výskum v oblasti 

stavebníctva.  V obidvoch etapách 

boli použité aj vlastné zdroje fakulty 

vo výške viac ako 200 000,- EUR.

Portfólio laboratória excelentného 

výskumu je navrhnuté tak, aby 

sa zaoberalo technológiami, ktoré 

vytvárajú konštrukcie neškodné pre 

životné prostredie, výkonnejšie a ekono-

mickejšie pre prevádzku. Laboratórium 

excelentného výskumu je integrovaným 

pracoviskom zabezpečujúcim vyko-

návanie experimentálneho výskumu 

vo všetkých oblastiach, v ktorých má 

fakulta akreditované študijné programy, 

vykonávanie skúšok stavebných 

materiálov, prvkov, konštrukcií 

a technológií. Zároveň sa podieľa aj 

na vzdelávacej a výskumnej činnosti 

jednotlivých ústavov fakulty.

Laboratórium je vybavené najmodernej-

ším skúšobným zariadením  a prístrojmi:

• lámacia dráha pre skúšanie prvkov 

reálnych veľkostí do rozmerov až 18 m,

• pulzátor INSTRON ±2500 kN,

• pulzátor INOVA ±160 kN, ±250 

kN, ±400 kN, ±630 kN,

• tensegrity bunky,

• komplexné technologické 

zariadenie pre skúšanie v oblasti 

dopravného staviteľstva,

• komplexné technologické zariadenie 

pre skúšanie stavebných materiálov,

• inteligentný dom s centrálnym 

riadením a meraním, 

• slnečné kolektory.

Vybudovanie PaIC je odpoveďou 

na schválenú Stratégiu výskumu a ino-

vácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3 

SK), ktorá má prispieť k reforme výskumu 

a vývoja na Slovensku, najmä výraznejšie 

zapojiť do výskumu podnikateľov 

a zmeniť orientáciu výskumu na taký, 

ktorého výsledky budú uplatniteľné 

v hospodárskej a spoločenskej praxi.

Centrum ako súčasť projektu 

„Univerzitný vedecký park TECHNICOM 

pre inovačné aplikácie s podporou 

znalostných technológií“ bolo 

budované v dvoch etapách, pričom 

prvá etapa bola realizovaná v dvoch 

fázach. Prvá v rokoch 2014 až 2016 

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.

Druhá etapa sa realizovala v rokoch 

2017 až 2018 a to len z vlastných 

zdrojov Strojníckej fakulty TUKE. Táto 

etapa umožnila doplnenie štruktúry 

a priestorov pre realizáciu väčších 

výskumno-vývojových úloh.

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 centre dochádza k hlbšiemu pre-

pojeniu výskumnej činnosti s praxou. 

Jeho cieľom je zhmotniť myšlienky 

tvorivých pracovníkov Strojníckej 

fakulty TUKE, ktoré boli publikované 

vo významných vedeckých monogra-

fiách, v karentovaných publikáciách, 

patentoch a úžitkových vzoroch. Ide 

o výnimočný príklad naplnenia 

reťazca výskum-vývoj-výroba, pričom 

výsledkom výskumu je priamo proto-

typový výstup výskumného projektu 

s reálnym overením jeho funkcie. 

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 PaIC dáva realizačným výstu-

pom projektov študentov i pedagógov 

úplne novú kvalitu, plne porovnateľnú 

s výstupmi špičkových európskych 

pracovísk a prispeje k posilneniu 

dobrého mena celej univerzity.

Prototypové a inovačné 
centrum (PaIC) Strojníckej 

fakulty TUKE 
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Atraktívne  
vzdelávanie na TUKE

Na Katedre počítačov a informatiky, 

Fakulty elektrotechniky a informatiky 

Technickej univerzity v Košiciach (KPI 

FEI TUKE) bolo v piatok, 26.10.2018, 

slávnostne uvedené do prevádzky 

moderné a pre študentov atraktívne 

laboratórium zamerané na v súčasnosti 

výsostne aktuálnu oblasť internetu 

vecí. Laboratórium je primárne určené 

pre študentov informačných technológií. 

Jedná sa o architektonicky moderné, 

na slovenské pomery inovatívne 

a technologicky špičkovo vybavené 

laboratórium, ktoré bude slúžiť nielen 

ako atraktívne vzdelávacie pracovisko 

zamerané na oblasť internetu vecí, ale aj 

pre výskum a vývoj v predmetnej oblasti. 

„Toto laboratórium je ďalším 

zo špičkových laboratórií, ktoré je 

na TUKE v krátkom čase otvárané 

v spolupráci s priemyselným partnerom, 

v tomto prípade s významnou globálnou 

spoločnosťou – AT&T,“ uviedol pri 

otvorení laboratória rektor TUKE, 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. „Takéto 

projekty spolupráce so súkromným 

sektorom pomáhajú zatraktívniť 

a skvalitňovať vzdelávanie, rozvíjať 

inovácie a prispievajú k zníženiu 

odlivu mladých talentovaných ľudí 

z regiónu,“ pokračuje S. Kmeť.

„Naši študenti budú mať možnosť pri 

práci v laboratóriu hľadať nové riešenia, 

ako vytvárať veci, ktoré je možné pripojiť 

k internetu a urobiť tak ten svet ešte 

prepojenejší, ako je doteraz. Základom sú 

rôzne senzory, ktoré študenti prepájajú 

a pomocou stavebníc pripájajú k internetu, 

vďaka čomu môžu napríklad merať 

teplotu alebo vlhkosť v miestnosti, alebo 

naopak, nastaviť optimálne osvetlenie,“ 

povedal pri otvorení doc. Ing. Jaroslav 

Porubän, PhD., vedúci Katedry počítačov 

a informatiky, na ktorej bolo toto 

moderné laboratórium vytvorené.

Laboratórium bolo vybudované v rámci 

spolupráce TUKE a spoločnosti AT&T, 

ktorá má dlhodobo záujem o podporu 

nielen samotného vzdelávacieho 

procesu, ale aj o vytváranie podmienok 

pre jeho skvalitnenie. „AT&T má 

záujem o úzku spoluprácu s TUKE, ako 

špičkovou vzdelávacou inštitúciou 

nielen v oblasti vytvárania podmienok 

pre zvyšovanie kvality vzdelávacieho 

procesu, ale sa aj priamo zúčastňuje 

v posledných rokoch na jeho organizácii 

tým, že umožňuje svojim expertom 

sa podieľať na zabezpečení vybraných 

častí vzdelávacieho procesu. Je to 

náš príspevok k podpore vytvárania 

podmienok pre prípravu špičkových 

odborníkov v oblasti IKT. A na TUKE takýto 

odborníci pripravovaní sú. Sme radi, že 

sa na tomto procese môžeme aktívne 

podieľať v čase, keď IT sektor na Slovensku 

zápasí s deficitom odborníkov v oblasti 

IT“ uviedol pri otvorení generálny 

riaditeľ AT&T, Gabriel Galgóci.

Autor: 

doc. Ing. František Jakab, PhD.

TUKE Business Forum

TUKE v spolupráci so spoločnosťou 

AT&T a ďalšími partnermi organizovala 

po prvýkrát v SR v dňoch 26. a 27. 

októbra 2018 v priestoroch Univerzitnej 

knižnice programátorský maratón, 

inovatívnu súťaž - tzv. „V4 Hackathon“ – 

pre študentov (a nielen pre študentov). 

Na otvorení tejto súťaže  sa okrem 

manažmentu TUKE na čele s rektorom, 

prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, CSc., 

zúčastnili aj ďalší významní hostia: 

župan Košického samosprávneho kraja, 

Rastislav Trnka, zástupkyňa veľvyslanca 

Spojených štátov amerických v SR, 

UVP TECHNICOM štartuje novú iniciatívu, 

cieľom ktorej je vytvoriť otvorený 

komunikačný priestor pre akademickú 

a podnikateľskú komunitu podporujúcu 

rýchlejší transfer výsledkov vedy, 

výskumu a inovácií z univerzít do praxe.

Ak teda: 

• máte výstupy vašich vedecko-

výskumných aktivít, ktoré chcete 

ponúknuť podnikateľskému prostrediu 

pre ich možnú aplikáciu do praxe,

• je váš projekt v štádiu, kedy potrebuje 

Natasha Franceschi, generálny riaditeľ 

spoločnosti AT&T v SR, Gabriel 

Galgóci a zástupca spoločnosti 

Cisco Systems, Karol Kniewald.

V priebehu 24 hodín, 21 registrovaných 

tímov, viac ako 140 zanietených 

účastníkov – nielen „kóderov“ riešilo 

zaujímavé projekty, tematicky zamerané 

na problematiku internetu vecí, 

zdravotníctvo a kvalitu života. Bola to 

vyčerpávajúca, ale bohatá a plodná 

24-hodinová nádielka programovania 

a riešenia reálnych problémov, hľadania 

odpovedí na výzvy moderného života. 

Tímy hľadali riešenia na báze využitia 

konceptov internetu vecí, riešili reálne 

problémy v oblasti zdravotníctva, 

bývania, trvalej udržateľnosti, ale 

aj inteligentných miest. Pri tom im 

pomáhala skupina skúsených mentorov 

– IT expertov, lekárov a manažérov. 

Víťazov vyhlásila porota zložená 

z odborníkov z akademickej 

a priemyselnej sféry. Víťazom po 24 

hodinovom maratóne sa stal tím 

„SpaceCode“, s projektom „inteligentnej 

fľaše“, na druhom mieste sa umiestnil 

tím „Ostrov“ a na treťom mieste tím 

„CheckUp“. Pre víťazov boli pripravené 

hodnotné ceny: 6 000 dolárov za prvé 

miesto, 3 000 za druhé a 1 500 

za tretie. Prvé tri víťazné tímy boli 

navyše zaradené do 6-mesačného 

akceleračného programu Startup centra 

v UVP TECHNICOM na TUKE, vďaka čomu 

budú môcť svoje projektové riešenia 

pretvoriť do podoby komerčných 

produktov. Päť najinšpiratívnejších 

účastníkov – jednotlivcov – získalo 

možnosť absolvovať aj prestížne 

školenia v online programe Nanodegree 

spoločnosti AT&T. Viac informácií 

o V4 Hackathone je možné nájsť 

na http://hackyourfuture.eu.

Prvý V4.Hackathon zameraný na internet vecí, 
zdravotníctvo a kvalitu života v Košiciach 

Autor: 

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Autor: 

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

finančnú podporu pre jeho finalizáciu,

• chcete prezentovať svoje výsledky 

pred ich potenciálnymi odberateľmi.

Tak:  

TUKE Business Forum vám ponúka 

šancu zviditeľniť sa pred podni-

kateľmi a investormi z rôznych 

technologických smerov.

Ako sa prihlásiť na TUKE Business Forum: 

Pre získanie možnosti prezentovať svoje 

výsledky pred podnikateľskou komunitou 

a investormi je potrebné vyplniť 

registračný formulár (https://www.

uvptechnicom.sk/tuke-business-fo-

rum-registracia). Registračný formulár 

je potrebné vyplniť do 15. decembra 

2018. Registrované návrhy budú 

následne posudzované komisiou. Po ich 

zhodnotení budú vybrané projekty 

prezentované na TUKE Business Forum.

Informácia o mieste a termíne 

konania TUKE Business Forum bude 

zverejnená na web stránke TUKE.
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Na jeseň sme spečatili formálnymi 

podpismi zmlúv o spolupráci už 

existujúce zahraničné vzťahy fakúlt, ako 

aj privítali v kruhu partnerov TUKE, také 

špičkové inštitúcie akými bez pochýb 

sú University of Seville v Španielsku 

a Budapest Business School v Maďarsku. 

Cielene sa budeme snažiť využiť 

potenciál oboch univerzít a intenzívne 

spolupracovať v oblasti vzdelávania, 

výmeny študentov a pedagógov nad 

rámec Erasmus+, ako aj vo výskume, 

vývoji a inováciách cez aktivity 

univerzitných vedeckých parkov. 

Naša univerzita, zastúpená prorektorom 

pre vzdelávanie, prof. Ervinom 

Lumnitzerom, a prorektorom pre 

Internacionalizácia 
v praxi na TUKE

Autor: 

ÚZV R-TUKE

Od roku 2016 je EkF TUKE zapojená 

do zaujímavého medzinárodného 

projektu CABCIN, ktorého cieľom je 

zvýšiť kvalitu vzdelávania na piatich 

indických univerzitách (Parul University, 

SAL Institute, RK University, Amity 

University Haryana, North Maharashtra 

University) prostredníctvom zakladania 

pedagogických centier a ďalších 

sprievodných aktivít. Týmto piatim 

indickým univerzitám napomáha 

dosiahnuť cieľ päť univerzít z piatich 

európskych krajín (z Poľska, Belgicka, 

Cypru, Portugalska a TUKE zo Slovenska).

V roku 2018 sa zrealizovala séria 

špecializovaných školení a tréningov 

pre rôzne skupiny indických pedagógov. 

Školiteľmi zo Slovenska boli doc. 

MVDr. Ing. Ján Buleca, PhD. z EkF TUKE; 

PhDr. Radka Čopková, PhD. z KIP TUKE; 

PhDr. Denisa Rovenská, PhD. z Fakulty 

verejnej správy UPJŠ a Ing. Martina 

Horková, koordinátorka a lektorka 

projektov Erasmus+ zo S.P.A.C.E.

Ich skúsenosti a zážitky sú neza-

budnuteľné, veď posúďte sami:

doc. Buleca: „Zážitky z Indie sú 

skúsenosťou z iného sveta. Nielen 

po stránke pracovnej, ale aj v oblasti 

duchovnej, kultúrnej, historickej, 

ekonomickej a sociálnej. Počiatočné 

obavy týkajúce sa možných zdravotných 

problémov a bezpečnosti rozptýlila 

starostlivosť, ochota a všestranná 

pomoc kolegov aj bežných ľudí.“

Dr. Čopková: „India je plná kontrastov, 

nevyspytateľná, no na jednu vec sme 

sa mohli vždy spoľahnúť - na ochotu 

a prívetivosť miestnych ľudí. Ako čestní 

hostia sme sa zúčastnili festivalových 

osláv Navratri, kde nám požičali tradičné 

kostýmy. Z profesionálnej stránky 

vnímam prácu na projekte a s ňou 

spojenú návštevu Indie ako veľký krok, 

nakoľko ma prinútila vystúpiť z mojej 

komfortnej zóny, no obohatila ma 

o také skúsenosti, z ktorých profesne 

aj osobne budem čerpať veľmi dlho.“

Dr. Rovenská: „V Indii som mala možnosť 

získať nielen mnoho pracovných 

skúseností a poznatkov, ale najmä 

sa mi otvoril nový svet plný farieb, tanca, 

rôznych náboženstiev a rozmanitého 

jedla. Moja najkrajšia spomienka však 

patrí ľudom, ktorí sú nesmierne ústretoví 

a prívetiví. Práve tento zážitok je pre mňa 

veľkou „školou“ do ďalšieho života.“ 

Ing. Horková: „Záujem indickej 

univerzity o rozvoj osobnosti učiteľov 

a študentov ako celku, skvele fungujúci 

Erasmus+ projekt a bohatá indická 

kultúra pre mňa ostávajú veľkou 

inšpiráciou aj po návrate domov.“

Sme radi, že projekt ešte nekončí. 

Ako vidíte, neučia sa len Indovia, ale 

celkom isto aj my Európania. Čakajú nás 

zaujímavé medzinárodné konferencie 

v Indii a v Poľsku, materiálne vybavenie 

indických univerzít, odborná prax 

indických pedagógov na európskych 

univerzitách a mnoho iného. Viac na: 

http://cabcin.pwr.edu.pl/         

(Erasmus; 573616-EPP-1-2016-

1-PL-EPPKA2-CBHE-JP)

Projekt CABCIN na EkF TUKE: 
indicko-európska spolupráca

Autor: 

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

zahraničné vzťahy, prof. Vladimírom 

Modrákom, mala spolu s UPJŠ v Košiciach 

a UVLF v Košiciach účasť na stretnutí 

s predstaviteľmi Montanuniversität 

Leoben, FH Joanneum University of 

Applied Sciences a výskumnej inštitúcie 

Joanneum Research zo spolkovej krajiny 

Štajersko. Pracovné rokovania, ktoré 

sa konali začiatkom októbra v Grazi, 

boli zorganizované na podnet zastupi-

teľského úradu SR vo Viedni a cielene 

zamerané na zintenzívnenie výskumnej 

a vzdelávacej spolupráce medzi 

uvedenými vzdelávacími a výskumnými 

inštitúciami z oboch regiónov. 

Počas stretnutia došlo k podpísaniu 

spoločného Memoranda o spolupráci 

medzi zainteresovanými univerzitami. 

Zúčastnené strany memoranda 

si vytýčili za cieľ rozvoj spolupráce 

hlavne v oblasti podávania spoločných 

výskumných projektov, mobilít 

pedagógov a študentov a vytvárania 

spoločných študijných programov.
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Stretnutie s rektorom University of Seville

Stretnutie s rektorom Budapest Business School

Stretnutie s univerzitami zo Štajerska



MŠVVaŠ SR v spolupráci s CVTI SR 

udelilo ocenenia za mimoriadne 

výsledky v oblasti vedy a techniky 

na Slovensku „Cenu za vedu 

a techniku“. Ministerka školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, 

Martina Lubyová, a generálny 

riaditeľ Sekcie vedy a techniky 

MŠVVaŠ SR, pán Marek Hajduk, 

odovzdali ocenenie za celoživotné 

zásluhy o rozvoj strojárstva, 

experimentálnej mechaniky 

a mechatroniky dekanovi SjF TUKE, 

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

Trebuňovi, CSc.  Ďalšie ocenenie 

Vedecko-technický tím roka získal 

tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD. 

za implementáciu vodíkových 

technológií v oblasti energetiky 

a automobilového priemyslu.

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František 

Trebuňa, CSc., dekan a profesor na SjF 

TUKE celý svoj pracovný život spojil 

s fakultou, na ktorej je štvrté funkčné 

Ceny za vedu a techniku 2018 
na Strojníckej fakulte TUKE

obdobie dekanom. Fakulta vďaka 

skúsenostiam a jeho vlastnej vedeckej 

práci, kreativite, ale i príkladnej 

predvídavosti smerovania priemyslu 

získala v poslednom období mimoriadne 

postavenie a uznanie nielen na poli vedy, 

vzdelávania, ale i spolupráce s praxou. 

Jeho vedecké diela sú perfektnou 

kumuláciou poznatkov prírodných 

a technických vied a sú smerované pre 

ich dôsledné využitie s cieľom posilniť 

konkurencieschopnosť a inovácie stro-

járskeho priemyslu. Významné sú jeho 

výsledky výskumu v oblasti zvýšenia 

spoľahlivosti a životnosti ťažkých 

nosných konštrukcií, zariadení kompre-

sorových staníc, vodných elektrární, 

výrobných strojov a zariadení hutných 

kombinátov i jadrových a vodných 

elektrární. Ako profesor z aplikovanej 

mechaniky má mimoriadne zásluhy 

pri vzniku nového vedného odboru 

mechatronika v Slovenskej i Českej 

republike, čo bolo ocenené viacerými 

univerzitami doma i v zahraničí. 

V rámci vedeckovýskumnej činnosti 

sa aktívne podieľa na tvorbe nových 

výpočtových a experimentálnych 

metodík, principiálne nových tech-

nických riešeniach strojov a zariadení 

a aplikácii novodobých materiálov. 

Vo všetkých týchto prístupoch je 

zrejmý cieľavedomý transfer jeho 

vedeckovýskumných výstupov 

na riešenie konkrétnych úloh praxe. 

Vedecko-technický tím roka 2018 

pod vedením doc. Ing Tomáša 

Brestoviča, PhD. sa koncentruje hlavne 

na netradičné spôsoby uskladnenia 

vodíka vo forme metalhydridov. 

Na výskum, vývoj a aplikáciu najnovších 

trendov v oblasti vodíka a vodíkových 

technológií sa zameriava vedeckový-

skumný tím, ktorý tvoria pracovníci 

Katedry energetickej techniky. 

Pri svojom výskume vychádzajú 

z dlhoročných skúseností v oblasti 

vodíkových technológií, ktoré 

sa dopĺňajú o poznatky nových techník 

z oblasti programovania a simulačných 

nástrojov. Boli vyvinuté dve prototypové 

zariadenia, ktoré boli v rokoch 2017 

a 2018 ocenené na Medzinárodnom 

strojárskom veľtrhu v Nitre. Vedecký 

tím dlhodobo spolupracuje s podnikmi 

v oblasti výskumu vodíkových 

technológií a ich využívania v auto-

mobilovom priemysle a energetike. 

Vytvára sa tak optimálna synergia 

vedomostí a vedeckých skúseností 

akademickej sféry s uplatňovaním 

výsledkov v komerčnej sfére.

Autor: 

prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.

Súčasnou prioritou vývoja svetového 

energetického priemyslu je navrhovanie 

inteligentných energetických systémov 

(SES – Smart Energy Systems), ktoré 

prispievajú k zavedeniu interdiscipli-

nárneho prístupu, ktorý integruje 

výsledky energetických technológií a IT.

Väčšina krajín na celom svete 

uprednostňuje vývoj SES na najvyššej 

vládnej úrovni. Takéto iniciatívy sú však 

zamerané na vývoj a integráciu nových 

technológií a nezaoberajú sa však vzde-

lávaním, zatiaľ čo existujúce skúsenosti 

s budovaním SES ukazujú, že pomalé 

tempo implementácie SES je prav-

depodobne spôsobené nedostatkom 

kvalifikovanej pracovnej sily a technolo-

gického zaostávania Ruska a Vietnamu 

v tejto oblasti. Preto sú v partnerských 

krajinách vysoko potrebné vzdelávacie 

programy (ako napr. program Erasmus+) 

zamerané na odbornú prípravu 

odborníkov na rýchlo sa rozvíjajúcu 

oblasť SES a môžu tak zabezpečiť 

dosiahnutie príslušných vzdelávacích 

kvalitných výsledkov, ktoré odrážajú 

interdisciplinárnosť a inovatívnosť 

v oblasti SES. Magisterské študijné 

programy sú preto najvhodnejšie 

na zabezpečenie vyváženého vzdelá-

vania absolventov v oblasti výskumu 

a inžinierskych aktivít, ktoré stimulujú 

rozvoj SES na národnej úrovni.

Projekt ESSENCE „Establishing smart 

energy system curriculum in Russian and 

Vietnamese universities” (Vytvorenie 

kurikula pre študijný program 

„Inteligentné energetické systémy“ 

na univerzitách v Rusku a vo Vietname), 

zložený z konzorcia 3 európskych, 

5 ruských a 2 vietnamských univerzít, 

má ambíciu uspokojiť potreby ruského 

a vietnamského energetického sektora 

v zabezpečení vyškolených inžinierov 

v oblasti SES. Projekt ESSENCE je 

zameraný na modernizáciu existujúcich 

magisterských študijných programov 

v oblasti elektrotechniky s cieľom 

splniť požiadavky a očakávania 

hlavných zainteresovaných strán 

programu v súlade s bolonskými 

požiadavkami a európskymi kvalifi-

kačnými požiadavkami a tiež v úzkej 

spolupráci s priemyslom a praxou.

5 zúčastnených krajín: Lotyšsko, 

Ruská federácia, Vietnam, 

Slovensko, Francúzsko

10 univerzít: Riga Technical University 

(RTU); Institut Polytechnique de 

Grenoble (Grenoble INP); Technická 

univerzita v Košiciach (TUKE); Irkutsk 

National Research Technical University 

(INRTU); Tomsk Polytechnic University 

(TPU); Ural Federal University (UrFU); 

Kazan State Power Engineering 

University (KSPEU); North-Eastern 

Federal University (NEFU); Ho Chi Minh 

City University of Technology and 

Education (HCMUTE); Hanoi University 

of Mining and Geology (HUMG)

Začiatok: 15-10-2017  

Koniec: 14-10-2020

Číslo projektu: 586087-EPP-1-

2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP

Grant EÚ: 856328 EUR

Program: Erasmus+

Kľúčová špecifikácia: Spolupráca 

v oblasti inovácií a výmeny 

osvedčených postupov

Typ špecifikácie: Budovanie kapacít 

vo vysokoškolskom vzdelávaní

Webstránka projektu:  

http://essence-erasmus.org/

TUKE pri vytváraní nového 
študijného programu 
pre univerzity v Rusku 
a vo Vietname

Autor: 

Ing. Dušan Medveď, PhD.
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Víťazstvo mladých  
tvorcov z FU TUKE
Na 15. ročníku Národnej ceny 

SR za komunikačný dizajn 2018, 

v kategórii profesionálny dizajn, 

získal prvé miesto Mgr.art. Samuel 

Čarnoky, ArtD., z Katedry dizajnu FU 

TUKE, a to za grafické spracovanie knihy 

„Spis 44“. Autorkou knihy je MgA. Mgr. 

Lenka Jakubčáková, PhD., ktorá pôsobí 

ako odborná asistentka v Ateliéri nových 

médií na Katedre výtvarných umení 

a intermédií FU TUKE. Cena bola udelená 

12. októbra 2018 v Novej Cvernovke 

v Bratislave. Cenu za dizajn každoročne 

vyhlasuje Slovenské centrum dizajnu, 

spolu s Ministerstvom kultúry SR. 

Autorská kniha fotografky Lenky 

Jakubčákovej „Spis 44“ predstavuje 

súbor fotografií zo slovenských 

väzníc, ktoré vznikali počas jej takmer 

trojročného projektu (2007 – 2010). 

Medzinárodnú porotu nadchla úprava 

knihy – väzba, layout, písmo, kvalita 

tlače aj finalizácia so zapojením 

samotných odsúdených. Fotografie 

Lenky Jakubčákovej sú samy osebe 

silným zážitkom, no celkový dojem je 

výrazne zosilnený grafickou úpravou 

publikácie. Cítiť dvojročné úsilie, ktoré 

dizajnér aj autorka fotografií venovali 

knihe, vďaka čomu sa podarilo vyladiť aj 

tie najmenšie detaily vytvoreného diela.

Podľa vyjadrenia oceneného grafického 

dizajnéra, Samuela Čarnokyho, je 

kniha výsledkom konsenzu, ktorý 

s autorkou knihy dosiahli. Špecifické 

prvky, ako napríklad odtlačky pečiatok 

či modré plátno na obálke, imitujúce 

väzenské uniformy, sú podľa neho 

pridanou hodnotou, ktorá knihe 

dodáva autentický charakter. Napriek 

emocionálnemu zásahu však ocenená 

kniha nemá ambíciu prikláňať čitateľa 

ani na jednu, ani na druhú stranu. 

Mladým umelcom blahoželáme k ich 

významnému oceneniu a želáme im 

veľa ďalších úspechov pri ich osobnom 

umeleckom raste a propagácii Fakulty 

umení TUKE, ktorá si tento rok pripome-

nula 20. výročie od svojho založenia.

Autor: 

doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.

Komunikačný dizajn 2018 – 
Košice / Katowice / Kraków 
Výstava pod názvom Komunikačný 

dizajn 2018 – Košice / Katowice / 

Kraków, medzinárodná prezentácia 

komunikačného dizajnu je kurátorským 

projektom doc. Andreja Haščáka. Bola 

zorganizovaná na základe dlhoročnej 

spolupráce troch partnerských škôl, 

ASP Kraków, ASP Katowice a Fakulty 

umení Technickej univerzity v Košiciach. 

Dlhoročná medzinárodná spolupráca 

týchto inštitúcií je v roku 2018 

zvýraznená ich významnými jubileami; 

ASP Kraków oslavuje 200. výročie 

svojho založenia a Fakulta umení TUKE 

v Košiciach 20 rokov od svojho založenia.

Na výstave svoje práce prezentovali 

pedagógovia a ich študenti Wydziału 

Form Przemysłowych z ASP Kraków 

pod vedením dr hab. Ewy Pawluczuk, 

Wydziału Projektowego z ASP Katowice 

v zastúpení dr hab. Tomasz Bierkowski 

a ateliéru Vizuálna komunikácia, Katedry 

dizajnu Fakulty umení Technickej 

univerzity v Košiciach, ktorý vedie 

doc. Andrej Haščák. Vystavené 

boli vybrané práce za posledné tri 

roky, kde bolo možné vidieť plagáty, 

postery vizuálnych štýlov, knižnú 

tvorbu a editoriál dizajn, až po rôzne 

aplikácie a webové prezentácie. 

Výber pozostával z približne 90 

posterov a 20 knižných publikácií. 

Výstava prebiehala aj počas Bielej 

Noci 2018 (Medzinárodného festivalu 

súčasného umenia) 6. 10. 2018, 

kedy ju mali možnosť vidieť počas 

jedného večera tisícky návštevníkov 

v košickom Múzeu Vojtecha Löfflera. 

Info: https://www.bielanoc.sk/

sk/ke/umelci/biela-noc 

„Komunikačný dizajn 2018 – 

Košice / Katowice / Kraków“:

> Smoleńsk 9, WFP ASP 

Kraków, 14. 2.– 2. 3. 2018,

> Raciborska 50, WP ASP 

Katowice, 19. 3.– 8. 4. 2018,

> Múzeum Vojtecha Löfflera 

Košice, 12. 9.– 7. 10. 2018. 

Autor: 

Mgr. art. Ivana Babejová
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Automobilka Škoda Auto a.s. v Mladej 

Boleslavi už niekoľko rokov organizuje 

každoročne Deň otvorených dverí 

pre študentov VŠ pod názvom Škoda 

Day. Akcie sa 8. a 9. októbra zúčastnili 

univerzity z Prahy, Brna, Ostravy, 

Plzne, Liberca, Hradca Králové 

a Pardubíc. Zo Slovenska sa zúčastnila 

len TUKE zastúpená aj našou FVT. 

Každý deň prebiehal podľa atraktívneho 

plánu pre študentov. Dopoludňajší 

program bol vyplnený odbornými 

prednáškami vedenými lídrami 

Škoda v danej oblasti. Popoludňajší 

program tvorili interaktívne exkurzie 

- návštevy atraktívnych pracovísk ako 

vo vývojovom centre v Česane, tak aj 

v rôznych výrobných priestoroch. 

Prvý deň sa niesol v znamení 

vysoko aktuálnej elektromobility. 

Študenti sa mohli zoznámiť s novými 

trendami a inováciami v technickom 

vývoji či vo výrobe. Mali možnosť 

nahliadnuť pod pokrývku moderných 

technológií v oblasti riadiacich 

jednotiek, elektroniky vozidla či 

alternatívnych pohonov vrátane PHEV 

baterií a na vlastnej koži si vyskúšať 

ich využitie pri vývoji vozidiel.

Na druhý deň bola témou štvrtá 

technická revolúcia Industry 4.0. Tu 

mohli študenti priamo vidieť a zoznámiť 

sa s novými trendami v technickom 

vývoji a vo výrobe vo vzájomnej 

interakcii s najnovšími informačnými 

technológiami. Pod taktovkou 

odborníkov z výroby zistili, ako moderné 

technológie, ako virtuálna realita či 

inteligentná robotika riadia výrobnú 

linku. Vyskúšali si technologické 

inovácie na vlastnej koži a objavili ich 

využitie pri vývoji vozidiel. Odhalili 

digitálne piliere automobilového 

priemyslu a nahliadli do vývoja vozidla 

vo virtuálnej realite na pilotnej hale.

To najlepšie na záver. Na konci 

prednášok a interaktívnych exkurzií 

usporiadala Škoda súťaž pre prítomných 

študentov. Otázky vychádzali z toho, čo 

mohli študenti počuť na prednáškach 

a vidieť na poobedňajších exkurziách. 

Na konci súťaže sme zažili veľmi 

príjemnú vec. Medzi prvými troma 

ocenenými prvé dve miesta obsadili 

študenti FVT TUKE. Na obrázku 

si preberané ocenenia zaslúžene užívajú 

Marek Kosturák ako prvý a Dávid Kunák 

ako druhý ocenený. Ocenení študenti 

získali lístky na MS v hokeji v r. 2019 

ako aj ďalšie ceny. Poďakovanie patrí aj 

všetkým ostatným, ktorí sa zúčastnili 

súťaže a obsadili ďalšie pozície. 

Získaním tohto ocenenia študenti 

FVT TUKE potvrdili, že patria medzi 

špičkových študentov, ktorí sa nielenže 

nestratia medzi všetkými študentami 

vyššie uvedených fakúlt v ČR a SR, ale 

že vyhrali prvé dve miesta zo všetkých 

zúčastnených študentov z ČR a SR. 

Autor: 

prof. Ing. Anton Panda, PhD.

Osobnosti na FMMR TUKE
Študenti, absolventi i zamestnanci 

Fakulty materiálov, metalurgie 

a recyklácie TUKE, tiež predstavitelia 

univerzít a vedecko-výskumných 

spoločností zo Slovenska a zo zahraničia 

sa zišli 9. novembra 2018 v Košiciach 

na slávnostnej udalosti, Plese FMMR 

TUKE, spojenej s tradičnou hutníckou 

slávnosťou Šachťák, teda prijímaním 

nových členov do hutníckeho cechu. 

Okrem akademikov sa na tomto podujatí 

zišli aj zástupcovia významných prie-

myselných partnerov a firiem, pre ktoré 

fakulta za 66 rokov svojej existencie 

vychovala viac ako 5900 absolventov 

a približne 560 doktorandov. 

Celú slávnosť otvorila svojím príhovorom 

pani dekanka FMMR, doc. Iveta Vasková, 

slovami: ,,Už celý jeden rok sme Fakulta 

materiálov, metalurgie a recyklácie. Prečo 

sme sa rozhodli pristúpiť k zmene názvu 

fakulty? Prečo sme zmenili názov fakulty, 

ktorá vychovala veľké množstvo kvalitných 

absolventov, ktorá dala svetu veľa 

vedeckých výsledkov, patentov, publikácií. 

Nie je ten najsilnejší, kto prežije, ani ten 

najinteligentnejší, ale ten, kto sa dokáže 

najlepšie prispôsobiť. Máme svoju históriu, 

máme svoju budúcnosť, a to, čo teraz 

potrebujeme, je vidieť príležitosti a využiť 

ich. Rada by som pri tejto príležitosti 

vyslovila nádej, že naša fakulta bude aj 

naďalej hrdo niesť vlajku šíriteľa vzde-

lanosti, bude vychovávať ďalšie a ďalšie 

generácie bakalárov, inžinierov a dok-

torandov a bude svedkom formovania 

budúcich generácií našich potomkov.“

Tohtoročnú slávnosť zahájil svojím 

príhovorom aj nový prezident 

spoločnosti U. S. Steel Košice, 

s.r.o., James Bruno, s prianím 

fakulte všetkého dobrého.

Novinkou tohtoročného plesu bolo 

odovzdávanie cien ,,Osobnosť FMMR“, 

ktoré získali: Ing. Martina Dudová, PhD., 

ktorá je zakladateľkou značky prírodnej 

kozmetiky NAVIA, pri ktorej výrobe 

použila vedomosti v oblasti environ-

mentálnej chémie získané na FMMR, 

ocenená aj ako Podnikateľka Slovenska 

2017. Ďalšou osobnosťou FMMR sa tento 

rok stal študent, Dávid Kuzmiak, ako 

víťaz kategórie ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 

ZELENÉ TECHNOLÓGIE v rámci súťaže 

SLOVAK UNIVERSITY STARTUP CUP 2018. 

Cenu ,,Osobnosť FMMR“ si odniesla aj 

Ing. Martina Hrubovčáková, PhD., ktorá 

je Študentskou osobnosťou Slovenska 

v kategórii Hutníctvo, strojárstvo 

a energetika pre akademický rok 

2016/2017. Navyše v tomto ročníku bolo 

nominovaných v 12 kategóriách takmer 

90 mladých ľudí, čo znamená, že sa jej 

podarilo obstáť v mimoriadne silnej kon-

kurencii. Ďalšou osobnosťou roka FMMR 

sa stala doc. Ing. Dana Baricová, PhD., 

ktorá si odniesla toto ocenenie za svoje 

pracovné výsledky a tiež reprezentáciu 

fakulty na Slovensku i v zahraničí.

Tieto ocenenia sú dôkazom 

toho, že FMMR vychovala a stále 

vychováva absolventov, ktorí 

dokážu riešiť problémy zajtrajška.

Autor: 

doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.

FVT TUKE víťazom 
Škoda Day 2018
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Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD.

Author: 

prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.

The Slovak President 
visited the TUKE

Subsidiary office 
of the SvF TUKE 
at the Chung Hua 
University in Taiwan

The SjF awarded 
in the “National 
Social Responsibility 
Award” competition

Author: 

Ing. Adrián Harčár, PhD.

On 12 November 2018, His Excellency 

Andrej Kiska, the President of the 

Slovak Republic, visited the TUKE. 

He was welcomed by prof. Stanislav 

Kmeť, the Rector of the TUKE. 

At the beginning of his visit, the 

President met with the members of 

the TUKE management and the main 

topic of the meeting was the quality 

of higher education in Slovakia. 

Afterwards, he continued his visit 

in Aula Maxima, where more than 

500 students and staff members of 

the university were waiting for him. 

During the discussion, he addressed 

several of the current topics resonating 

within the society and responded 

to diverse questions of students. 

He finished his visit, the topic of which 

was the forthcoming International 

Student Day, by signing the TUKE 

Visitors Book and by a short briefing.

On 10 November 2018, in the presence 

of prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., the 

Dean of the Faculty of Civil Engineering 

TUKE, doc. Ing. Peter Mesároš, PhD., 

the Vice-dean for Development and 

Foreign Affairs, and Ing. Arch. Štefan 

Tkáč, PhD., the SvF TUKE represen-

tative in Taiwan, the Memorandum 

of permanent subsidiary office of 

the faculty directly in the campus of 

a long-term Taiwan partner Chung Hua 

University in the form of International 

Branch Campus (IBC) was signed. The 

representatives of the Slovak Economic 

and Cultural Office in Taipei also came 

to support the event, namely: the 

representative of the Slovak Republic 

in Taiwan Dipl. Ing. Martin Podstavek, 

the Deputy Mgr. Michaela Šuláková, 

and cultural advisor Ing. Marek Šulák. 

Since 2014, the Slovak Office of 

Standards, Metrology and Testing 

(UNMS SR) has held the “National 

Social Responsibility Award” 

competition, which is assessed in three 

pillars – economic, environmental and 

social. The SjF joined the competition 

in the category C – Public Sector 

Organizations. Under the auspices 

of the Prime Minister of the Slovak 

Republic and with the participation 

of representatives of the state and 

public administration, on November 

20, 2018, the National Quality and 

Social Responsibility Awards of the 

SR were presented. The SjF TUKE 

received the “Award-winning 

Finalist in the category C” award 

from Ing. Pavol Pavlis, the Chairman 

of the UNMS SR, and Ing. Michal Ľach, 

the Chairman of the Assessment 

Committee. This award belongs to 

all employees of the SjF TUKE. 

Finance studies 
at the TUKE in 
accordance with the 
CFA standards

Visit of the Minister 
of Transport 
at the LF TUKE

VVAPOL 2018

Career Key 2018

International 
Conference CEFE 
2018 EkF TUKE

Author: 

doc. Ing. Jozef Glova, PhD.

Authors: 

doc. Ing. Alena Andrejovská, PhD., 

Ing. Slavomíra Martinková, PhD.

Author: 

Mgr. Peter Čekan, PhD.

Author: 

doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.

Author: 

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

The Finance, Banking and Investment 

study programme of the Faculty of 

Economics TUKE is accepted and listed 

in the CFA Institute University Affiliation 

Program. The programme covers more 

than 70 % of the internationally 

recognized and highly valued CFA 

standards syllabus. This gives both 

the students and the higher education 

applicants a clear message that they 

also have the opportunity to obtain 

high quality education and prepare 

for a professional career in finance 

at the TUKE in accordance with the 

international standards of the CFA 

Institute. It also reflects a close link 

with professional practice as well as the 

fact that students are ready to master 

the CFA certification and subsequent 

practice in financial institutions. 

The Minister of Transport and 

Construction of the SR, Mr. Arpád Érsek, 

visited the Faculty of Aeronautics TUKE 

at the invitation of doc. Ing. Stanislav 

Szabo, the Dean of the LF. The meeting 

was held in the spirit of a constructive 

discussion on the possibilities of study 

and the direction of the faculty. In the 

discussion, the Minister was interested 

in the current state of the equipment 

and laboratories, and after that he 

viewed the training simulators. The 

Minister expressed his support and wil-

lingness to cooperate with the Faculty of 

Aeronautics as a cornerstone of aviation 

and aeronautical training in Slovakia. 

We are ready to meet the objectives 

set at this meeting to strengthen and 

develop the reputation of the LF and 

TUKE both at home and abroad. 

On 18 - 21 September 2018, the experts, 

producers and users of steel ropes, 

conveyors and hoisting machines met 

again under Kriváň in Podbanské in the 

High Tatras at the 20th international 

On 8 November 2018, the Career Key 

was held for the fourth time at the TUKE 

University Library. During the event 

students of the Faculty of Mechanical 

Engineering met with representatives 

of companies, which expressed 

interest in working with the students 

or offered particular jobs. The event is 

for students in their last year of study 

and is met with great response on 

both sides every year. This year, among 

the participating companies were: 

Škoda auto a.s., Kia Slovensko, LVD-S3, 

ZŤS VVU a.s., Zastrova, and others.

The third annual international scientific 

European Conference in Finance and 

Economics – CEFE 2018 took place on 

September 4 and 5, 2018 in Herľany, 

under the lead of doc. Ing. Michal 

Šoltés, PhD., the Dean of the EkF TUKE. 

The conference was an interesting 

meeting of academics, practitioners, 

researchers and many experts in the 

field of finance, economics and regional 

policy. During the conference, the 

discussion forums were accompanied 

by presentations of scientific findings in 

four thematic areas in order to Inspire, 

Inform and Activate. Research projects 

APVV and VEGA which are currently 

being solved were also discussed. 

conference “Research, Production 

and Use of Steel Ropes, Conveyors 

and Hoisting Machines”. This year ś 

international conference was attended 

by 133 participants from Slovakia 

and abroad. Within the conference 

programme, 26 scientific and specialized 

lectures and 20 posters were presented. 

A field trip – a cableway trip to Lomnické 

sedlo was also a part of the programme. 

We thank all the organizers, sponsors 

and conference participants. 
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Erasmus of the 
LF TUKE students 
in Poland

Sports Day of the 
SvF TUKE 2018

Žilina's Gastronomic 
Autumn

TUKE Rector's Cup 
goes to Prešov

The LF in collaboration with the Slovak 

Microlight Aviation Federation has 

sent 20 Erasmus students to Poland ś 

Brzozow, where they are together with 

Polish and Ukrainian students. The 

aim of the programme is aeronautics, 

and space and astronomy workshops. 

Each student has an opportunity to 

fly on a simulator and the SD-4 Viper 

aircraft. For the Faculty of Aeronautics, 

it is the largest international student 

programme since its foundation. 

After positive feedback from the 

students involved in the project, it is 

now almost certain, that the LF will 

continue with the project in the future, 

which is the best acknowledgement 

for the project organizers including 

the Faculty of Aeronautics TUKE. 

During the last sunny days, the 

employees and PhD students of the 

SvF TUKE were together to recharge 

their batteries for the new academic 

year. The Sports Day of the SvF was 

held under the auspices of prof. Ing. 

Vincent Kvočák, the Dean of the SvF. 

Heroic sporting performances and fun 

experiences were all part of the Sports 

Day. Contestants had to demonstrate 

physical fitness and skills in all kinds 

of sporting activities such as air gun 

shooting, run with a rope, grenade 

toss, volleyball, table tennis and other 

activities. The whole Sports Day, in 

quite ideal summer weather, was full 

of good mood, team spirit, tenacity 

and great effort to win the SvF Dean ś 

Cup and interesting prizes. At the end 

of a successful Sports Day, a goulash 

for a true civil engineer was served.

Within the framework of professional 

collaboration, the team of ŠDaJ TUKE 

also participated in the gastronomic 

autumn. In addition to the professionals 

from the Slovak restaurants and 

secondary hotel schools, the teams from 

the three largest universities in Slovakia 

and Dormitories and Refectories of the 

Charles University in Prague took part in 

the competition. We thank the catering 

staff at the TUKE for the active repre-

sentation in the strong competition:

- in the STREET FOOD category, 

Ms Alžbeta Káposztásová, the cook from 

TUKE, was placed third,  

- in the CONFECTIONER category, 

Ms Eva Kenderková won the first place.

For the first time in history, the TUKE 

Rector ś Cup in futsal has been won 

by the FVT students from Prešov. 

At the 14th Futsal Tournament in 

the Angels Arena, they beat the FEI 

student in the final match. The FBERG 

team won the bronze medals after 

defeating the EkF. The best player of 

the tournament was Michal Vysočan 

(FEI), the best goalkeeper was from 

the SvF (Adrián Noga), and with seven 

goals Daniel Petruška (FVT) became 

the top scorer of the tournament. 

The biggest futsal university 

tournament in Košice was closed by 

presenting the awards and speech 

by Ing. Marcel Behún, PhD., Bursar 

of the TUKE and by PaedDr. Vladimír 

Harčarik, the Head of the KTV TUKE. 

The best doctoral 
thesis at the TUKE

Author: 

MVDr. Valéria Geffertová 

The MŠVVaŠ of the SR announced the 

“Week of Science and Technology 

2018 in Slovakia”. Within this week, 

the competition for the best doctoral 

thesis was held at the TUKE, in which 

full-time PhD students of individual 

faculties presented their works. 

The Committee consisted of the 

vice-deans for science and doctoral 

study of the faculties. Out of the 16 

presented works, the Committee 

selected these four theses as the best:

Considering the scientific 

content, the best works were: 

- Ing. Jozef Mocnej, FEI: Quality-Enabled 

IoT Architecture for Efficient Resources 

Utilization.  

Supervisor: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

- Mgr. Katarína Šuľová, FMMR: Material 

Characteristics and Storage Capacity of 

Hydrogen in MgNiCeCu Metallic Glass. 

Supervisor: Ing. Karel Saksl, DrSc.

Considering the design and 

quality, the best works were:

- Ing. Katarína Čákyová, SvF: The Efficient 

Use of Water Walls in Building Interiors 

Considering Thermal Comfort.  

Supervisor: 

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

- Ing. Michal Buša, FBERG: The Design 

of Performance Evaluation System in the 

Enterprise Logistic Chains and Logistic 

Networks.  

Supervisor: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.

Author: 
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Open Day at the 
TUKE 2018 Autumn Round of 

Career Day 2018

The meeting with 
foreign students
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On 16 October 2018 the Open Doors 

Day at the TUKE attracted thousands 

of secondary school students.

Given that this year the TUKE comme-

morates the 160th anniversary of the 

birth of a great scientist and technician 

Aurel Stodola, the theme of this year 

was “Set your DNA for SUCCESS”. 

The official opening of the Open Doors 

Day at TUKE 2018 took place at Aula 

Maxima. The visitors were welcomed 

by prof. Stanislav Kmeť, the Rector of 

the TUKE, who described the current 

position of the university in the 

European space and the possibilities 

not only of study and mobility, but also 

of support of creativity and innovative 

ideas, for which the necessary 

environment is created at the TUKE. 

The special guest of the event was 

the colonel Ing. Ivan Bella, a former 

Slovak fighter pilot and the first Slovak 

astronaut. In 1999, he flew into space 

as the 385th man from Earth. In his 

brief greeting, he recalled that he is 

a graduate of the Air Force College 

of the Slovak National Uprising in 

Košice, which was transformed into 

the Faculty of Aeronautics in 2005, 

and he wished everyone a successful 

choice in choosing their profession. 

At the Technical University of Košice, 

almost 13 % of the students are from 

abroad. The second largest group of 

these students are students from India, 

who travelled thousands of kilometres 

to come study at our university.

The Rectorate department Division 

of Education in collaboration with 

the Department of Social Sciences 

prepared a meeting for foreign students 

On Wednesday 17 October 2018 the 

TUKE University Library transformed 

into a huge job fair. Students made use 

of the 14th “Career Day” to find their 

professional career. Their participation 

was also rewarded with a tombola; they 

just needed to answer the tombola 

question - which Slovak scientist 

did we remember by issuing the 0 

Euro souvenir banknote. Continental 

Automotive Systems Slovakia, s.r.o. 

won the Best Exhibitor competition 

according to our 4 Alfonzkos. We thank 

all 24 exhibitors, as well as hundreds of 

visitors for their inspiring participation 

and we will see you again in the 

spring of 2019. For further details of 

the event, visit denkariery.tuke.sk. 

The individual faculties of the TUKE 

were introduced by their Deans 

in brief speeches. These faculty 

presentations have started the wide 

range of promotional activities, 

demonstrations and attractions that took 

place throughout the university campus. 

studying in English whose objective 

was to point out the cultural differences 

and this should help them adapt to 

European conditions. The meeting was 

held at the TUKE University Library 

on October 25, 2018. Prof. Ing. Ervin 

Lumnitzer, PhD., the Vice-rector for 

Education, had the introductory speech 

and the event was hosted by doc. Ing. 

Ján Kráľ, PhD., the Vice-dean of the 

Faculty of Mechanical Engineering. 
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Erasmus+ v Japonsku? Áno!
Moje meno je Ján Magyar, a po ukončení 

inžinierskeho štúdia v odbore infor-

matika som sa rozhodol pokračovať 

v doktorandskom štúdiu na Katedre 

kybernetiky a umelej inteligencie. Téma 

mojej doktorandskej práce je zameraná 

na využitie výpočtových technológií 

a umelej inteligencie v robotike. V rámci 

môjho štúdia som mal možnosť zúčastniť 

sa študentskej mobility ERASMUS+ 

v Japonsku, kde som pracoval ako 

externý výskumník v inštitúte Advanced 

Telecommunications Research Institute 

International (ATR) v prefektúre Kjóto.

ATR je svetoznáme výskumné centrum 

v oblasti robotiky, výpočtovej neurovedy 

a telekomunikácie. Počas svojho 

pobytu som pracoval v skupine Hiroshi 

Ishiguro Laboratories, ktorá sa venuje 

sociálnej robotike a podpore interakcie 

medzi ľuďmi a robotmi. Konkrétne som 

spolupracoval na vytvorení robotického 

systému, ktorý sa používa ako konver-

začný partner pri starostlivosti o starých 

ľudí v nemocniciach. Táto aktivita 

priamo nadväzovala na predchádzajúce 

projekty, ktoré sa riešili na pôde našej 

katedry. Moja práca v Japonsku v sebe 

zahŕňala problematiku ovládania robota, 

prenosu obrazu a zvuku v reálnom čase, 

ako aj trénovania modelu strojového 

učenia, ktorý úspešne napodobňoval 

správanie sa ľudského operátora. 

Práca v medzinárodnom tíme mala 

niekoľko výhod. Naučil som sa 

efektívne komunikovať odborné 

a pracovné problémy a zlepšil som 

si aj svoju angličtinu. Súčasťou rutiny 

boli aj týždňové mítingy členov 

Hiroshi Ishiguro Laboratories, kde boli 

prezentované výskumné pokroky, 

vďaka čomu som spoznal výhody 

interdisciplinárnej spolupráce.

Mobilita mi dala možnosť oboznámiť 

sa aj s japonskou kultúrou mimo 

profesionálneho prostredia. Počas 

môjho pobytu som býval v meste Nara, 

ktoré bolo sídlom japonského cisára. 

Mnohé budovy v Nare sú na zozname 

svetového dedičstva UNESCO, ako 

chrám Todai-ji, s pätnásť metrov 

vysokou suchou Budhu, alebo svätyňa 

Kasuga, ktorá v tomto roku oslavuje 

1250. výročie svojho založenia. Ďalšou 

turistickou atrakciou je mestský park, 

kde sa voľne pohybujú srnky a jelene.

Cez víkendy som navštívil aj významné 

miesta v Osake a Kjóte. Hrad Nijo, ktorý 

je bývalou rezidenciou šógunov, hrad 

Osaka, budhistický chrám Kijomizu-dera, 

zlatý pavilón Kinkaku-ji a cisársky palác 

v Kjóte. Okrem návštevy turistických 

atrakcií som mal možnosť ochutnať 

tradičnú japonskú kuchyňu. Počas 

trojmesačného pobytu som spoznal 

aj každodenný život v Japonsku.

Mobilita ERASMUS+ bola jedinečnou 

príležitosťou získať skúsenosti, ktoré 

budú cenné a prospešné v ďalších 

rokoch môjho doktorandského štúdia.

Autor: 

Ing. Ján Magyar

PRO EDUCOPROEDUCO.SK

5. - 6. DECEMBER 2018 
STEEL ARÉNA, KOŠICE

VZDELÁVANIE · KARIÉRA · PORADENSTVO

8000 NÁVŠTEVNÍKOV 

SPRIEVODNÝ PROGRAM 
PREDNÁŠKY · WORKSHOPY · TESTOVANIE

80 VYSTAVOVATEĽOV NA PLOCHE 2000 m2

UNIVERZITY · ZAMESTNÁVATELIA 
STREDNÉ ŠKOLY · VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE...

12. MEDZINÁRODNÝ  
VEĽTRH VZDELÁVANIA

26 Haló Študentské riadky




