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6. máj 2019
17.00  Vernisáž výstavy České a Slovenské stavby storočia
   UVP Technicom

7. máj 2019
09.00  Piknik na TUKE - jarný neformálny OPEN DAY
  Aula Maxima

09.30  Potulky po TUKE s Milanom Kolcunom
   Začiatok pred Aulou Maxima

10.00  Big Names - živé sochy významných osobností vedy 
   Areál TUKE

11.00  SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
  pri príležitosti 160. výročia narodenia Aurela Stodolu
  Aula Maxima

SPRIEVODNÉ AKCIE:

7. máj 2019
09.00 - 13.00    Prezentácie fakúlt TUKE, 
   občerstvenie, športové aktivity a rôzne atrakcie 
              Areál TUKE

09.00 - 17.00    Expozícia Aurela Stodolu
     Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, vstup voľný
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Záver roka navštívilo LF niekoľko 

významných osobností z leteckej 

praxe, ktorí vo svojich prednáškach 

predstavili študentom aktuálne trendy 

v ich oblastiach pôsobenia. Veľký 

záujem nielen medzi študentami, ale 

aj zamestnancami fakulty vzbudili 

prednášky viceprezidenta nadnárodnej 

spoločnosti Thales - Patricka Planteho 

a Günthera Trummera, ktorý v spoloč-

nosti pôsobí ako regionálny riaditeľ 

v oblasti marketingu, predaja pre 

strednú Európu. Nie menej zaujímavou 

bola aj  prednáška Karla Němca, 

riaditeľa záchranného koordinačného 

strediska Letových prevádzkových 

služieb š.p., na tému „Poskytovanie 

služby pátrania a záchrany (SAR) 

v SR“. V novom trende prinášania 

leteckej praxe študentom LF budeme 

aj v roku 2019 určite pokračovať.

Ekonomická fakulta TUKE hostila 

v dňoch 4.-5.2.2019 projektový 

míting manažérskeho výboru projektu 

CABCIN (ERASMUS KA102), ktorého 

cieľom je zvýšiť kvalitu vzdelávania 

na piatich indických univerzitách 

za pomoci piatich európskych univerzít 

vrátane TUKE. Podujatie otvoril 

rektor TUKE, prof. Ing. Stanislav Kmeť, 

CSc., dekan Ekonomickej fakulty 

TUKE, doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., 

a Dr. Kamila Ludwikowska, PhD., 

koordinátorka projektu z Wroclaw 

University of Science and Technology.

V pondelok 4. 2. 2019 sa uskutoč-

nila slávnostná inaugurácia dekana 

Stavebnej fakulty TUKE, doc. Ing. Petra 

Mesároša, PhD. Slávnostnej inau-

gurácie sa zúčastnilo vedenie našej 

univerzity, dekani jednotlivých fakúlt, 

zástupcovia z praxe, ako aj zamestnanci 

SvF a ďalší pozvaní hostia. Novému 

dekanovi prajeme úspešné napĺňanie 

„príbehu“ Stavebnej fakulty, ktorý 

predstavil počas inaugurácie.

Úlohou  KTV  je aj organizovanie jedno-

rázových športových akcií, dlhodobých 

súťaží a telovýchovných sústredení 

pre študentov a zamestnancov TUKE.

V konkrétnych číslach na rok 2019 to 

znamená 29 jednorázových športových 

akcií, 4 VŠ ligy, 6 telovýchovných 

sústredení a 1400 až 1600 aktívnych 

športovcov.  Športové akcie a VŠ 

ligy sa organizujú v spolupráci 

s Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, Slovenskou 

asociáciou univerzitného športu,  

ATU Košice a Florbalovým a bed-

mintonovým klubom ATU Košice.

Bližšie informácie o jednotlivých akciách 

získate na internetovej stránke KTV, 

resp. u učiteľov, ktorí sú zodpovední 

za organizáciu jednotlivých akcií.

V piatok 15. 2. 2019 sa uskutočnila 

slávnostná inaugurácia dekana 

Strojníckej fakulty TUKE, 

Dr.h.c. prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD., 

MPH. Okrem vedenia našej univerzity, 

dekanov jednotlivých fakúlt sa jej 

zúčastnili aj dekani sesterských fakúlt 

zo Slovenska a Čiech, zástupcovia 

z praxe, rodinní príslušníci, arcibiskup 

metropolita Košickej arcidiecézy, mons. 

Bernard Bober, a podpredseda vlády 

SR pre investície a informatizáciu, 

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. 

Želáme novému dekanovi, aby sa mu 

darilo odvážne ciele, ktoré predstavil 

vo svojom príhovore, naplniť v prospech 

ďalšieho rozvoja Strojníckej fakulty. 

V dňoch 6. - 8. 2. 2019 sa konalo 

v poradí už XIII. stretnutie odborníkov 

z technických univerzít a priemyselnej 

praxe v oblasti automatizácie 

a priemyselnej informatiky. Stretnutie 

organizovala Katedra automatizácie, 

riadenia a komunikačných rozhraní 

Strojníckej fakulty Technickej 

univerzity v Košiciach a Ústav 

riadenia výroby Fakulty výrobných 

technológií Technickej univerzity 

v Košiciach so sídlom v Prešove. 

Podujatie bolo zamerané na teoretické 

a praktické aspekty automatizácie 

a riadenia a moderné technológie 

v kontexte Priemysel 4.0. Podujatie 

bolo organizované s podporou 

projektov APVV-15-0602, APVV-

15-0696 a APVV-15-0700.   
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Nové inovatívne projekty 
v Startup centre TUKE

Dňa 4. decembra 2018 sa v priestoroch UPV TECHNICOM 

konalo fi nále už 8. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš 

nápad? Prezentuj svoj startup!“ . Súťaž vyhlasuje dvakrát 

ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. 

Stanislav Kmeť, CSc., a organizačne súťaž zabezpečuje 

UVP TECHNICOM v spolupráci s partnermi súťaže Slovak 

Business Agency (SBA) a spoločnosťou Saab AB.

Do fi nále 8. kola súťaže postúpilo 7 inovatívnych 

projektov. Porota z nich na 6 mesačný pred-inkubačný 

pobyt v Startup centre TUKE vybrala startupy: Green 

Space, zenQR, ILA, iPARK, NFC a BIOmobile (viac informácií 

na www.uvptechnicom.sk). V rámci pobytu v Startup centre 

TUKE absolvujú startupy akceleračný program na podporu ich 

rozvoja. Po absolvovaní pred-inkubačného pobytu v Startup 

centre TUKE majú startupy možnosť postúpiť do Inkubátora 

TUKE, ktorý je súčasťou ekosystému Univerzitného 

vedeckého parku TECHNICOM. Súťaž je organizovaná 

na TUKE od roku 2014, kedy bolo otvorené Startup 

centrum TUKE. Hlavným zámerom centra je vytvoriť 

motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom 

a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom 

regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu, 

s cieľom podporiť premenu inovatívnych myšlienok 

do komerčne využiteľného produktu alebo služby.  

Za krátke obdobie svojej činnosti získalo centrum dobré 

meno organizáciou aktivít na podporu startupov a stalo sa 

významným elementom inovačného potenciálu regiónu 

s celoslovenským dopadom. Od roku 2014 sa do súťaže inova-

tívnych nápadov zapojilo takmer 100 inovatívnych startupov 

s veľkým inovačným potenciálom. Viacerým z nich sa podarilo 

získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných 

produktov. Aktuálne pôsobí celkovo v Startup centre TUKE 13 

startupov a v Inkubátore TUKE 8 startupov – inovatívnych fi riem.

Startup CHECkuP bol založený zamest-

nancami, študentami a absolvovanými 

doktorandami KKUI FEI TUKE (nadväzuje 

na startup IoTNet) a pôsobí v Startup 

centre TUKE.  Startup Checkup 

sa sformoval z nadšencov, ktorí sa snažia 

o synergiu výskumu a vzdelávanie 

s praktickými  inováciami. Pilotné 

myšlienky startupu a prototyp riešenia 

boli aj reálne vyvíjané a testované okrem 

súťaží aj v reálnom ošetrovateľskom 

domácom prostredí vo Veľkej Británii.

Cognitive HEalthCare Platform je 

inovatívna platforma zameraná 

na zlepšovanie kvality zdravotnej 

starostlivosti v domácnostiach. Hlavnou 

motiváciou je umožniť zdravotným 

a ošetrovateľským agentúram, ale aj 

pacientom a ich príbuzným, poskytovať 

domácu starostlivosť efektívnejšie 

a zaručiť požadovanú kvalitu potrebných 

služieb. Na dosiahnutie tohto cieľa 

využíva CHECkuP hardvérovú podporu 

z konceptu Internet vecí (IoT), ktorú ďalej 

kombinuje s unikátnym softvérovým 

(advanced machine learning&cognitive 

computing + edge&fog&cloud podpora) 

riešením schopným podporiť interné 

procesy agentúr a v dostatočnom 

predstihu informovať o prípadných 

vzniknutých anomáliách. Úlohou 

Greenspace je inovatívny projekt 

(startup) dvoch – študentov 

doktorandského štúdia na Leteckej 

fakulte TUKE. Hlavnou myšlienkou 

startupu je zvýšenie výdrže 

akumulátorov v rôznych dopravných 

prostriedkoch. Prvotne je myšlienka 

zameraná na automobilovú dopravu. 

Cieľom je vyvinúť inovatívny systém 

dobíjania akumulátorov počas jazdy 

elektromobilu, čím sa dosiahne nie-

koľkonásobné zvýšenie dojazdu oproti 

súčasným elektromobilom a samozrejme 

zvýšenie životnosti samotných 

akumulátorových článkov. Rovnakou 

metódou by bolo možné dobíjať 

články akumulátorov pri športových 

elektroletoch a v budúcnosti 

určite aj pre elektrické lietadlá 

pre cestujúcich. Systém dobíjania 

je momentálne v štádiu simulácií, 

testovania a prototypového riešenia.

Kontakt:

Ing. Jozef Pavlinský

jopav.fl y@gmail.com

platformy CHECkuP je poskytnúť 

agentúram aktuálne informácie o stave 

pacientov a podporiť prácu ošetrovate-

ľov pri riešení neočakávaných udalostí.

Kontakt:

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

Ing. Peter Papcun, PhD.

ics.fei.tuke.sk
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Startup HRAI vznikol v septembri 2015. 

Jeho zakladateľmi sú Mária Franková 

a Ján Matajzík, študenti FEI TUKE 

zaujímajúci sa o nové technológie 

a kreatívne podnikanie. Obaja sú už 

úspešnými absolventmi druhého stupňa 

Ekonomickej fakulty TUKE v oblasti 

fi nancií, bankovníctva a investovania. 

Startup sa zameriava na vývoj hier pre 

mobilné zariadenia. Vydanie prvej hry 

Shape Hunt v roku 2015 bolo pre startup 

zdrojom cenných skúseností v oblasti 

podnikania s Google Play a osvojenia 

si princípov vývoja hier ako mobilných 

aplikácií. Pozitívnou spätnou väzbou 

odbornej verejnosti a hráčov bol pre nich 

ohlas v podobe článkov, ktoré o hre vyšli 

v troch najväčších slovenských on-line 

portáloch zameraných na platformu 

Android a jej aplikácie. Hra získala aj 

veľmi dobré hodnotenie – 4,9 z možných 

5. Primárne sa startup zameriava 

na rozvoj dvoch kategórií hier pre 

platformu Android. Do prvej patria hry 

s edukačnými prvkami, ktoré sa snažia 

rozvinúť potenciál hráča. Nimi sa usilujú 

vyzdvihnúť vzdelávací potenciál 

hier, najmä zvyšovaním povedomia 

hráčov v rôznych oblastiach. Druhá 

kategória hier je zameraná na umelú 

inteligenciu a získavanie informácií 

o hráčovi ako osobe, a to na základe 

jeho interakcie s hrou. Tieto hry sa vedia 

hráčovi prispôsobiť na základe jeho 

herného štýlu alebo emócií, ktoré 

do nich vkladá. V súčasnosti startup 

pracuje na dvoch hrách - hre Vip Trip 

Trivia – kvízovej hre spájajúcej niekoľko 

menších hier a hre L€ARN – vzdelávacej 

hre o sociálnom podnikaní. 

ÚSPECHY: Víťaz kategórie Informačné 

technológie, mobilné technológie a web 

v súťaži Slovak University Startup Cup 

2017, víťaz v súťaži Nadácie Tatra banka 

– Business Idea 2017. Mária Franková 

získala v roku 2017 ocenenie Talent 

roka 2017 (v rámci súťaže Košičan roka) 

za líderstvo startupu. 

Kontakt:

Ing. Mária Franková

hrai.it

INNCON – Innovative Construction 

je startup, ktorého cieľom je priniesť 

inovácie pre zefektívnenie a skvalitnenie 

technologických postupov v oblasti 

stavebníctva: inovatívne stavebné 

komponenty (dosky), ktoré okrem 

konštrukčnej funkcie plnia zároveň 

aj vykurovaciu funkciu a zariadenie 

na dodatočné vytváranie otvorov 

v konštrukcii bez porušenia povrchu.

Je dobrým príkladom úspešného 

prepojenia vedecko-výskumných 

aktivít akademických pracovísk 

s praxou. Autorom nosnej myšlienky 

startupu je Dominik Dubecký, ktorý 

už počas druhého stupňa štúdia 

na Stavebnej fakulte (Ústav techno-

lógie a manažmentu v stavebníctve) 

a následne v rámci PhD štúdia sa venoval 

výskumu „horčíkovej“ dosky vytvorenej 

z domácich zdrojov. Počas výskumu 

a analýzy sa začal venovať aj sendvi-

čovým panelom, tzv. SIP. Ich podstatu 

tvoria dve nosné dosky, medzi ktorými 

je umiestnená izolácia. Pri použití 

týchto panelov nemôže v zásade dôjsť 

k rozsiahlejšiemu narušeniu ani jednej 

z nosných dosiek. Autor preto začal 

uvažovať nad spôsobom ako v prípade 

potreby dodatočne vytvárať otvory, 

resp. kanály, vo vnútri hotovej steny bez 

porušenia povrchu konštrukcie. Prišiel 

s nápadom zariadenia na dodatočné 

vytváranie otvorov (kanálov) v kon-

štrukcii, ktoré je v súčasnosti chránené 

platným úžitkovým vzorom. Autor 

sa venoval SIP systémom aj po nástupe 

na doktorandské štúdium, kedy systém 

SIP chcel ešte vylepšiť a doplniť aj 

systém vykurovania do jednotlivých 

panelov. Vtedy prišiel s nápadom, aby 

jedna z dosiek bola taká, ktorá dokáže 

zároveň plniť aj vykurovaciu funkciu. 

Táto doska je v súčasnosti taktiež 

chránená platným úžitkovým vzorom.  

Hlavným vývojovým produktom startupu 

INNCON je inovatívna stavebná doska 

Comfywarm. Ide o dosku so zabudova-

ným infračerveným vykurovaním, ktorá 

súčasne plní konštrukčnú a vykurovaciu 

funkciu. Použitím dosky Comfywarm ako 

stavebného prvku je možné dosiahnuť 

komfortné interierové teplo, ktoré je 

v porovnaní s tradičným spôsobom 

vykurovania zrealizované rýchlejšie 

a lacnejšie, keďže montáž dosky 

a inštalácia vykurovania sú riešené 

v jednom kroku. V súčasnosti sa startup 

zameriava hlavne na vývoj viacerých 

variantov prototypov produktov. Startup 

hľadá potenciálneho investora pre 

urýchlenie vývojového procesu a čo 

najrýchlejšie uvedenie produktu na trh.

Kontakt: 

Ing. Dominik Dubecký, 

inncon.webnode.sk
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Spin-off  spoločnosť VIZUALIZACKY s.r.o. 

vznikla ako startup, ktorý prešiel počas 

svojho vývoja cez Startup centrum 

TUKE a aktuálne pôsobí v  Inkubátore 

TUKE. Zakladajúcimi členmi startupu 

boli pôvodne študenti inžinierskeho 

štúdia na Stavebnej fakulte TUKE.

Predmetom záujmu startupu je vývoj 

inovatívnych služieb v oblasti 3D vizua-

lizácií a virtuálnej reality v stavebníctve, 

architektúre a dizajne. Zameriava sa na 

spracovanie kľúčových marketingových 

nástrojov pre developerské projekty, 

kde predaj nehnuteľností (byty, domy, 

kancelárie, obchodné priestory,..) začína 

skôr ako samotná výstavba. Spoločnosť 

aktívne spolupracuje s akademickým 

prostredím na vývoji nových aplikácií 

pre desktopy, mobily a tablety, určených 

pre podporu komunikácie medzi 

účastníkmi výstavby a na marketingové 

účely developerských projektov. Startup 

získal za svoje inovačné aktivity 

významné ocenenia na národnej aj me-

dzinárodnej úrovni: víťazstvo v súťažiach 

National Innovation Competition 2014, 

Študentská podnikateľská cena 2014 

ako aj v súťaži Tatra banky Business 

Idea 2014. V roku 2015 bol zakladateľ 

startupu, Pavol Kaleja, zaradený 

do prestížneho rebríčka Forbes 30 pod 

30. V roku 2017 sa spoločnosť zaradila 

medzi TOP 5 spoločností na Slovensku, 

ktorých konateľ je mladší ako 35 rokov. 

Projekt postúpil v konkurencii súťažia-

cich zo 40 krajín sveta do fi nále Global 

Student Entrepreneur Award 2015. Ako 

prvý zo startupov pôsobiacich v Startup 

centre TUKE podpísali zmluvu o vstupe 

do Inkubátora, ktorý vznikol ako 

súčasť Univerzitného vedeckého parku 

TECHNICOM. Pozitívna spätná väzba 

a ocenenia spolu s fi nančnou podporou 

výrazne urýchlili rozvoj projektu, 

z ktorého sa v krátkom čase stala 

spoločnosť ponúkajúca komplexný balík 

služieb od projektovania stavieb, cez 

3D scanovanie a vizualizácie exteriérov 

a interiérov, až po interaktívne virtuálne 

prehliadky exteriérov a interiérov 

developerských porjektov. Vďaka účasti 

vo fi nále Global Student Entrepreneur 

Award, ktoré sa konalo vo Washingtone, 

má spoločnosť dobré meno aj kontakty 

na množstvo úspešných mladých 

podnikateľov po celom svete, P. Kaleja 

preto verí, že úspech z mnohých medzi-

národných súťaží sa im podarí zopakovať 

znovu – už v podobe úspešne rastúcej 

fi rmy s medzinárodným potenciálom. 

Viac informácií nájdete na ofi ciálnej 

stránke vizualizacky.com.

Kontakt: 

Ing. Pavol Kaleja

vizualizacky.com

SPONA je projekt, pôsobiaci v Startup 

centre TUKE, ktorý bol založený 

pracovníkmi ŠDaJ a REKTORÁTOM. 

SPONA – Strategické Procesy 

a Optimalizácia Nákladov je informačný 

systém pre správu a riadenia uby-

tovacích zariadení. Ide o aplikačné 

riešenie, ktoré sa skladá z modulov 

pre ubytovanie, pasportizáciu, údržbu, 

ekonomiku, personál a štatistiku. 

Systém obsahuje funkcie zahŕňajúce 

nástroje na sledovanie, riadenie 

a kontrolu strategických procesov 

a nákladov. Systém ponúka fl exibilné 

možnosti nasadenia a kompatibilitu 

s prakticky akýmkoľvek zariadením.

Medzi kľúčové funkcie patrí vytváranie 

dokumentov pre štátne orgány 

a prepojenie na centrálny register 

zmlúv. Otvorené prostredie dokáže 

komunikovať s ostatnými systémami 

v organizácii. Ostatné integrované 

nástroje slúžia na sledovanie, plánovanie 

a vytváranie prehľadov pre organizáciu. 

V zmysle efektívneho riadenia 

a zníženia nákladov dokáže informačný 

systém SPONA nahradiť až 20% 

administratívnych úkonov. Systém 

hlavne zabezpečuje efektívne hospo-

dárenie v rámci spravovaných objektov. 

Škáľovateľnosť a optimalizácia sú cieľové 

prvky systému  a poskytujú dostatočné 

informácie aj pre náročného klienta. 

Aktuálne je systém implementovaný 

u viacerých zákazníkov v SR aj ČR, 

čo defi nuje aj jeho jazykovú varia-

bilitu. Procesné riadenie systémom 

SPONA  zabezpečuje prirodzený 

a komplexný manažérsky prístup 

k realizácii podnikania, vytvárajúci 

predpoklady pre vysoko efektívnu, 

inovatívnu a adaptabilnú činnosť. 

Kontakt: 

Ing. Peter Vrábel

systemspona.sk
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Stratili ste sa niekedy v úplnej tme? 

Zažili ste už takú situáciu? Dôsledky 

stratenia sa môžu byť rôzne – 

od banálnych po katastrofálne. Projekt 

TuLiMark ich však chce aspoň zmierniť!

TuLiMark (Touristic Light Marks) je 

startup, ktorý bol založený pracovníkmi 

Ústavu zemských zdrojov FBERG 

v spolupráci s fi rmou LED-Solar s.r.o. 

a ktorého cieľom je zvýšenie bezpeč-

nosti turistov na značených trasách 

elimináciou rizika v prípadoch, kedy 

sa za zhoršených poveternostných 

podmienok v teréne stratia.  

Základom je svetelná turistická 

značka, ktorá je autonómna, teda má 

vlastný zdroj energie a akumulátor, 

je možné ju programovať na rôzne 

dĺžky turistických trás tak, aby svietila 

prerušovane a len určitý čas. Dnešný 

prototyp má extrémne nízky príkon, 

takže vydrží svietiť až 12 hodín, pričom 

výroba je veľmi jednoduchá na základe 

našej projektovej dokumentácie – ide 

v podstate o skladačku. Máme za sebou 

prvé testovania v teréne, ktoré dopadli 

veľmi dobre z energetického hľadiska. 

Finálnu podobu a technické riešenie 

prototypu sme skonštruovali aj vďaka 

podpore projektu OpenMaker mana-

žovaného na Slovensku fi rmou Centire 

s.r.o.  TuLiMark bol jedným z piatich 

slovenských startupov vybraných 

z celoslovenskej súťaže na fi nancovanie 

vývoja a výroby prototypu.

Keďže sa jedná o svetelný zdroj 

umiestnený v prírode, našou prioritou 

je eliminácia svetelného smogu, preto 

aktuálne vyvíjame verziu, ktorá by mala 

úplne vylúčiť rušenie zvierat svetlom.

TuLiMark sa v prípade zníženej 

viditeľnosti automaticky rozsvieti 

na dobu potrebnú k dosiahnutiu 

cieľa. Energiu do svetelného značenia 

dodáva integrovaný akumulátor 

napájaný počas dňa z obnoviteľných 

zdrojov – fotovoltaického článku, 

ktorého výhoda je, že je možné ich 

vyrobiť v rôznych farbách, či dokonca 

priehľadné, aby nenarúšali prirodzenú 

scenériu prostredia. Tím TuLiMark prišiel 

s myšlienkou využiť už existujúcu sieť 

turistických značiek zaznamenanú 

v turistických mapách. Na navrhované 

riešenie má výskumný tím v súčasnosti 

podaný patent aj úžitkový vzor. 

Kontakt: 

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

tulimark.eu

CEELABS je progresívny startup (spin-

off ), ktorý je príkladom úspešného 

prepojenia vedecko-výskumných 

aktivít s praxou. Tím pozostávajúci 

zo špecialistov a výskumníkov pôsobia-

cich v Laboratóriu počítačových sietí 

na Katedre počítačov a informatiky FEI 

TUKE a tiež z externých spolupracov-

níkov vypracoval inovatívne riešenie 

v oblasti novovznikajúceho trendu 

Internetu vecí. CEELABS vyvíja distribuo-

vané HW a SW riešenie pre oblasť zberu 

informácií a riadenia tzv. SmartGrid 

sietí. Bol vyvinutý  prototyp unikátneho 

inteligentného „smart metra“, ktorý 

umožňuje export nameraných dát 

o spotrebe elektrickej energie v reálnom 

čase, cez bezpečnú komunikačnú 

infraštruktúru do cloudového prostredia 

pre neskoršie spracovanie. Riešenie 

rozširuje vlastnosti tradičných 

inteligentných elektromerov o nové 

prvky s možnosťou vykonania analýzy 

neštandardných situácií a predikcie 

vývoja spotreby energií na konkrétnom 

odbernom mieste. Na základe takto 

získaných detailných údajov o spotrebe 

energií možno extrahovať matematický 

model na vyhodnocovanie správania sa 

elektrospotrebičov v domácnostiach, 

resp. na odbernom mieste. Používateľské 

rozhranie dostupné cez web alebo 

mobilnú aplikáciu umožňuje koncovému 

používateľovi možnosť sledovať a vy-

hodnocovať spotrebu elektrickej energie 

jednotlivými spotrebičmi a zároveň 

ľahko a rýchlo identifi kovať rôzne 

anomálie v ich správaní. Na základe 

dostupných dát môže zákazník napríklad 

zistiť, že ráno pred odchodom z domu 

nechal pootvorené dvere na chladničke 

alebo zabudol vypnúť žehličku.

Takéto neštandardné správanie pritom 

možno vyhodnotiť prakticky okamžite, 

keďže riešenie smart meteringu 

vyvinuté tímom CEELABS umožňuje 

odpočet v reálnom čase. Takto získané 

údaje sa môžu použiť na vytvorenie 

informácie o aktuálnom dianí 

v domácnosti. V súčasnosti tím startupu 

CEELABS pôsobí v Inkubátore TUKE, 

v ktorom získal miesto po úspešnom 

pôsobení v Startup centre TUKE.

Kontakt:

Ing. Peter Feciľak PhD.

ceelabs.com

CorOne je spin-off  fi rma (startup), ktorá 

aktuálne pôsobí v Inkubátore TUKE 

v UVP TECHNICOM a bola založená 

skupinou inovátorských nadšencov 

z radov zamestnancov a PhD študentov 

Fakulty materiálov, metalurgie 

a recyklácie, UPJŠ a Slovenskej akadémie 

vied. Ich hlavným produktom sú riešenia 

zamerané na premietnutie nápadov 

z laboratória do formy prototypov 

hlavne v oblasti nedeštruktívneho 

korózneho monitoringu hlavne ply-

nárenských potrubí a hodnotenia 

kvality povlakovaných kovovových 

konštrukcií v doprave či stavebníctve. 

Ponúkajú aj zaujímavé riešenia v oblasti 

nanobezpečnosti a v spolupráci 

s Katedrou priemyselného dizajnu (FU) 

pridali umeleckú hodnotu prototypu 

na odhad neznámych redox, termo-

dynamických a koróznych vlastností 

nanoobjektov - Nanocorab. Ten bol 

úspešne predstavený aj na najväčšej 

svetovej nanotechnologickej výstave, 

EXPO NANOTECH 2018 v Tokiu, pričom 

tím bol podporený medzi 19 reprezen-

tantmi Európy v programe EU-Japan 

Centre for Industrial Cooperation. 

CorOne silne podporuje cestu v par-

ticipácii študentov (aj zahraničných) 

na pretavovaní inovatívnych myšlienok 

z laboratórií do biznisového modelu cez 

miniprojekty, pričom UVP TECHNICOM 

s ponukou „soft-skills“ školení je 

na to ideálnym miestom. Nemenej 

dôležitá je takisto konzultačná činnosť 

v predmetnej oblasti.  Startup má aj 

významné medzinárodné aktivity a jeho 

tím je súčasťou manažmentu medzi-

národnej konferenčnej série Corrosion 

and Surface Treatment in Industry. 

Kontakt: 

Dáša Halamová, 

corone.sk
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Partnerské stretnutie 
EIT Climate-KIC
TUKE organizovala pod záštitou rektora, 

prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc., dňa 11. 

decembra 2018 partnerské stretnutie 

v súčinnosti s EIT Climate-KIC. 

EIT Climate-KIC je najväčším európskym 

súkromným verejným partnerstvom 

na podporu inovácií v oblasti klímy a pri-

spôsobenia klímy, ktorú podporuje aj 

Európska únia. KIC znalostná a inovačná 

komunita pracuje na urýchlení prechodu 

na hospodárstvo s nulovým obsahom 

uhlíka. Cieľom je rozšíriť takéto komunity 

v regióne strednej a východnej Európy. 

Stretnutie bolo smerované zaintereso-

vaným slovenským subjektom v oblasti 

inovácií a orientované na strategickú 

spoluprácu. Spoločne boli diseminované 

regionálne výzvy, akými sú znečistenie 

životného prostredia, inteligentné 

poľnohospodárstvo, ktoré berie ohľad 

na životné prostredie, urýchlenie 

modernizácie budov či transformáciu 

regiónov, ktoré využívajú uhlie ako 

zdroj energie. Zúčastnení sa okrem 

iného dozvedeli o dopadoch zmien 

klímy na región strednej a východnej 

Európy, aké projekty je možné v rámci 

EIT Climate-KIC podporiť či aké sú 

formy vzdelávania v tejto oblasti.

Uvedeného podujatia sa zúčastnilo 47 

účastníkov z rôznorodých inštitúcií. 

Najväčšie zastúpenie mala samozrejme 

TUKE – SvF, EkF, FBERG, FVT, FEI, SjF, 

rektorát TUKE a UVP TECHNICOM. 

Z ďalších organizácií to boli: Košický 

samosprávny kraj, Mesto Košice, 

Slovenský vodohospodársky podnik, 

š.p. Košice, občianske združenie 

Glóbus, občianske združenie Keď 

môžem pomôžem, Karpatský 

rozvojový inštitút, Water resources 

association, Denník N, kino Úsmev.

Cieľom stretnutia bolo:

• vytvoriť iniciatívny proces s miestnymi 

zainteresovanými stranami na rie-

šenie kľúčových národných výziev 

miestnymi inovačnými príležitosťami,

• identifikovať existujúce 

prekážky pre vybudovanie otvo-

reného, konkurencieschopného 

a ekologického hospodárstva 

Slovenska najmä v oblasti: udržateľ-

ného využívania krajiny; udržateľných 

výrobných systémov, mestskej 

infraštruktúry a vzdelávania,

• budovať silné vzťahy na im-

plementáciu inovatívnych 

a efektívnych projektov.

Zástupcovia EIT Climate-KIC predstavili 

pre účastníkov podujatia – potenciálnych 

budúcich partnerov vo sfére inovácií – 

plánované stratégie na roky 2019-2021: 

1. podporovať retroaktivitu a decentrali-

zovanú energiu, 

2. vytvárať ekologické, inteligentné 

mestá, 

3. urýchľovať čistý mestský transport, 

4. zlepšovať klímu, 

5. inovovať výrobu materiálov,

6. znižovať priemyselné emisie. 

Stretnutie bolo zorganizované v súlade 

so stratégiami 2.1.3 Inovačné projekty 

zamerané na uvedené ciele/stratégie 

dosahované aj vzdelávaním. 

Autor: 

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

CVTI SR si v pondelok, 26. 11. 2018 

v priestoroch Univerzitnej knižnice 

TUKE a UVP TECHNICOM pripomenulo 

80 rokov od svojho vzniku. V roku 

1938 sa práve v Košiciach, na Štátnej 

vysokej škole technickej Dr. Milana 

Rastislava Štefánika formovala 

knižnica, v ktorej môžeme hľadať 

korene súčasného CVTI SR.

CVTI v spolupráci s UVP TECHNICOM 

pri príležitosti jubilea pripravilo 

niekoľko aktivít: v dopoludňajších 

hodinách podujatie VEDA V MESTE. 

Vďaka zaujímavým prednáškam mohli 

účastníci -  žiaci základných a študenti 

stredných škôl spoznať, že vedecká 

gramotnosť nás učí poznávať okolitý 

svet, že vo vede a technike sú oblasti, 

ktoré dokážu svet meniť, ale i to, že s in-

formačnými technológiami je prepojená 

i biomedicína. Prostredníctvom 

prezentačných stánkov TUKE, UPJŠ 

a partnerských firiem mali možnosť 

zažiť o niečo pútavejšie stretnutie 

Korene	inštitúcie	(Centra	
vedecko-technických informácií 
SR,	CVTI	SR),	ktorú	dnes	
môžeme	smelo	považovať	
za synonymum podpory vedy 
na	Slovensku,	siahajú	do	Košíc.	
A	práve	v	Košiciach	v	priestoroch	
TUKE,	si	CVTI	svoje	80.	výročie	
založenia	aj	pripomenulo. 

s informatikou, matematikou či inými 

prírodnými a technickými vedami. 

Popoludnie patrilo slávnost-

nému programu v priestoroch 

UVP TECHNICOM. Odzneli príhovory 

rektorov TUKE a UPJŠ a nechýbal ani 

príhovor podpredsedu Slovenskej 

akadémie vied. Fakt, že CVTI SR 

sa vo svojich začiatkoch formovalo ako 

knižnica, podčiarkol príhovor zástupcu 

Slovenskej asociácie knižníc. Generálny 

riaditeľ CVTI SR, Ján Turňa, vo svojom 

príhovore poukázal na celonárodnú 

pôsobnosť centra, vrátane zapojenia 

regiónu východného Slovenska. 

Pripomenul napríklad využívanie služieb 

vzdialeného prístupu k elektronickým 

informačným zdrojom východosloven-

skými univerzitami či aktívnu spoluprácu 

akademických a vedecko-výskumných 

pracovísk regiónu pri tvorbe syste-

matickej, národnej podpory v oblasti 

transferu technológií. Podotkol tiež, 

že v Košiciach sa v súčasnosti už 

nachádza v priestoroch UVP TECHNICOM 

nové pracovisko CVTI SR - Pracovisko 

centrálneho manažmentu národnej 

teleprezentačnej infraštruktúry 

vybudovanej na zjednodušenie 

a zefektívnenie komunikácie vedeckých 

tímov v rámci SR i mimo nej. 

Na záver si z rúk generálneho riaditeľa 

CVTI SR prevzali zástupcovia akademic-

kej a vedeckej obce pamätné medaily 

na znak uznania ich aktívnej angažo-

vanosti pri podpore a propagácii vedy 

a techniky s celoslovenským dopadom. 

Prevzali si ich osobnosti z TUKE, 

UPJŠ a Slovenskej akadémie vied. 

Pri príležitosti 80. výročia zahájenia 

činnosti CVTI SR v Košiciach 

sa v prezentačných priestoroch 

UVP TECHNICOM konala výstava pre 

verejnosť, zameraná na témy: História 

vzniku CVTI, zaujímavosti vo vede, 

priekopníci slovenskej a svetovej vedy 

a „Aurel Stodola – významná osobnosť“.

Príbeh 80-tich rokov 
podpory vedy na Slovensku 
sa začal v Košiciach Autor: 

UVP TECHNICOM
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Katedra inžinierskej pedagogiky 

Technickej univerzity v Košiciach 

(KIP TUKE) je pracovisko, na ktorom 

sa historicky a kontinuálne najdlhšie 

vzdelávajú vysokoškolskí učitelia 

v oblasti pedagogických kompetencií 

v technických odboroch podľa 

medzinárodných štandardov IGIP 

v rámci Slovenska. Aj z tohto dôvodu 

bola KIP koncom roka 2018 pozvaná 

prezentovať výsledky realizovaných 

aktivít na odborný seminár s názvom 

Profesionálne vzdelávanie vysokoškol-

ských učiteľov na Slovensku a v Česku, 

ktorý organizovala Ekonomická 

univerzita v Bratislave ako multiplikačné 

podujatie projektu medzinárodnej 

spolupráce Extending and reinforcing 

good practice in teacher development. 

Odborného seminára sa za KIP TUKE 

zúčastnili Mgr. Mária Benková, PhD. 

a Ing. Daniela Petríková, PhD. 

Na podujatí boli zastúpené viaceré 

univerzity a inštitúcie zo Slovenska, 

Česka a Maďarska, tiež Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu 

SR a Americká obchodná komora. 

Za KIP TUKE boli prezentované 

skúsenosti s realizáciou vzdelávania 

vysokoškolských učiteľov podľa 

štandardu IGIP na TUKE. Zúčastnení boli 

informovaní o cieľoch vzdelávania na KIP 

TUKE, štruktúre programu vzdelávania, 

o počtoch účastníkov a absolventov 

za minulé roky a v aktuálnom behu 

kurzu vysokoškolskej pedagogiky. 

Charakterizované boli možnosti rozvoja 

TUKE a profesionalizácia 
vysokoškolského vyučovania 
v strednej Európe

Autor:

Ing. Daniela Petríková, PhD.

KIP TUKE zamerané najmä na ďalšiu 

spoluprácu s pracoviskami obdobného 

charakteru v rámci participujúcich 

i ďalších krajín. Vo februári tohto roku 

bude mať KIP zastúpenie na medzi-

národnom seminári Profesionalizácia 

vysokoškolského vyučovania v strednej 

Európe na Masarykovej univerzite v Brne, 

ktorý je pokračovaním predchádzajúcich 

aktivít, ktorého cieľom je okrem 

iného aj prezentovať, vyhodnotiť 

a prepojiť iniciatívy zamerané profe-

sionalizáciu akademikov ako učiteľov 

vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Projekt je zameraný na zlepšenie 

rovnakého prístupu k celoživotnému 

vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny 

v rámci neformálneho a bežného 

vzdelávania, zvyšovanie kvalifi kácie 

prac. sily a podpory fl exibilných 

spôsobov vzdelávania, a to konkrétne 

vo vybraných podnikoch pre naštartova-

nie stratégie Priemysel 4 na Slovensku 

s cieľom zvýšenia kvality a efektívnosti 

CŽV a s dôrazom na kľúčové kompe-

tencie a zvyšovanie kvalifi kácie. 

Aktivity projektu:

1. Nadviazanie spolupráce v CŽV, 

s vybranými priemyselnými podnikmi 

a vývoj a príprava vzdelávacích 

programov (analýza, spracovanie 

oblasti materiálovej, procesnej a tech-

nologickej s komparatívnou výhodou 

v hospodárstve SR a vytvorenie 

obsahovej štruktúry jednotlivých 

oblastí pre potreby CŽV, transformácia 

do odborných modulov pre multiod-

vetvové použitie v CŽV).

2. Komplexné identifi kovanie 

a zhodnotenie úrovne kompetencií 

zamestnancov využívaných v pracov-

nom živote (analýza a spracovanie 

kvalifi kačných požiadaviek v podni-

koch, požiadavky na zamestnancov). 

Výsledok je metodická príručka 

na orientáciu zamestnancov na pra-

covnom trhu. Cieľová skupina cca 280. 

3. Realizácia vzdelávacích programov 

na základe partnerstiev - na základe 

výstupov z aktivity č.1 (partnerstiev), 

očakávaný výstup vzdelávania cca 

280 kvalifi kovaných zamestnancov 

a výstup cca 40  mladých ľudí do 25 

rokov.

Cieľová skupina „zamestnanci“

Vytvorenie predpokladov a naštarto-

vanie systémových zmien v spôsobe 

a obsahu celoživotného vzdelávania 

ICV TUKE pre hospodársky rast, 

zamestnanosť a následne rozvoj kvality 

života obyvateľstva v menej rozvinutých 

regiónoch. Výsledkom bude prepojenie 

vzdelávacieho systému s potrebami 

trhu práce a zvýšenie zapojenia 

zamestnávateľov do tvorby a inovácie 

obsahu vzdelávania a taktiež vznik 

partnerstiev medzi poskytovateľmi 

vzdelávania a zamestnávateľmi.

Cieľová skupina „mladí ľudia do 25 

rokov“ 

Vytvoria sa predpoklady a získajú 

počiatočné skúsenosti pre uplatnenie 

sa na trhu práce. Doterajšie skúsenosti 

v oblasti práce s mládežou ukazujú, 

že intervencie v tejto oblasti majú 

priaznivý vplyv na túto cieľovú 

skupinu a preto je potrebné v tom 

pokračovať, avšak atraktívnou formou 

pre mladých ľudí (napr. učenie hrou) 

a použitím účinných nástrojov (napr. 

výsledkov takéhoto vzdelávania 

je získanie „vysnenej práce“).

Partnermi projektu sú 

U. S. Steel Košice, Handtmann 

Slovakia, Lear Prešov, PAS Slovensko, 

Slovmag Lubeník, OFZ Istebné.  

Operačný program: 312000 - 

Operačný program Ľudské zdroje

Príjemca: TUKE

Názov projektu: Štartovací balík 

investičných prvkov do CŽV na TUKE 

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/

DOP/1.4.1-01 

Konkrétny cieľ: 312010041 - 1.4.1 

Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživot-

ného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 

kľúčových kompetencií, prehlbovanie 

a zvyšovanie kvalifi kácie 

Oblasť intervencie: 117 - Zlepšovanie 

rovnocenného prístupu k celoživotnému 

vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny 

v rámci formálneho, neformálneho 

a informálneho vzdelávania, zvyšovanie 

vedomostí, zručností a spôsobilostí 

pracovnej sily a podpora fl exibilných 

spôsobov vzdelávania, a to aj usmerňova-

ním pri výbere povolania a potvrdzovaním 

nadobudnutých zručností.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 

sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Autor:

doc. Ing. Dušan Vitko, PhD.
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S podporou U. S. Steel Košice, s.r.o. 

sa v decembri otvorili štyri 

zrekonštruované učebne na FMMR 

TUKE, a to: Interactive recycling 

auditorium, SiMet – laboratórium 

numerických simulácií, Refracer 

a Metalografi cké laboratórium – LTS.

Interactive recycling auditorium bude 

slúžiť predovšetkým študentom počas 

celého roka na výučbu mnohých 

študijných programov, ktoré ich 

postupne pripravujú pre prax. Táto 

učebňa zahŕňa v sebe interaktívne 

prvky, ktoré sú súčasťou modernej 

doby. Jedným z nich je aj knižnica, 

kde pre zjednodušenie navigácie 

bola vytvorená „smart“ aplikácia, 

ktorá umožňuje po spárovaní s QR 

kódom svetelne označiť miesto, kde 

je hľadaná kniha uložená. Celý vizuál 

miestnosti je variabilným priestorom 

pre zážitkové prezentácie. Čierna 

imerzívna projekčná kója je špeciálne 

navrhnutá tak, aby aj počas denných 

hodín bolo možné sledovať prezentácie 

s jedinečnou intenzitou obrazu a zvuku. 

Miestnosť je podľa potreby deliteľná 

pohyblivou multimediálnou priečkou pre 

videokonferenčné hovory a prezentácie. 

Nové priestory 
na FMMR TUKE

Čierna kója je zároveň „Chill out zóna“, 

audio aj video systém miestnosti je 

pripojiteľný pomocou smart zariadení, 

teda každý užívateľ si vie pustiť svoju 

obľúbenú hudbu či „slideshow“.

Unikátom tejto učebne sú pracovné 

stoly a podlahové intarzie. Jedinečné, 

považované za umelecké diela, v ktorých 

možno nájsť použité prenosné batérie 

či kovové piliny, ktoré vytvárajú obrazce 

s tematikou recyklácie. Možno tu nájsť 

aj ,,žijúci“ stôl vytvorený zo živých 

rastlín. Autorom interaktívnych prvkov 

ako aj celého dizajnu je výrazná 

osobnosť slovenskej umeleckej scény, 

PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.

Otvorenie prebehlo symbolicky 

podpísaním špeciálnej interaktívnej 

steny prezidentom U. S. Steel 

Košice, s.r.o. Jamesom Brunom, 

rektorom TUKE, Stanislavom Kmeťom, 

a dekankou FMMR, Ivetou Vaskovou, čím 

spoločne vytvorili odkaz pre mnoho 

ďalších generácií študentov FMMR.

Súčasťou otvorenia interaktívnej 

učebne bolo tiež ,,prekročenie prahu“ 

pánom prezidentom Brunom ďalších 

laboratórií, ktoré FMMR v poslednom 

roku upgradovala. Jedným z nich je 

aj SiMet – laboratórium numerických 

simulácií, ktoré je zamerané na vysoko 

perspektívnu oblasť aj z pohľadu 

uplatniteľnosti našich študentov 

v praxi. Ďalším rekonštruovaným 

laboratóriom je Refracer, ktoré 

umožní študentom využívať modernú 

prístrojovú techniku pri cvičeniach 

z odborných predmetov v oblasti 

chémie, realizácii semestrálnych 

projektov a záverečných prác, dokto-

randskom štúdiu a tiež vytvorí priestor 

pre spoluprácu so strednými školami. 

Metalografi cké laboratórium – LTS - aj 

toto je priestor, ktorý prešiel postupnou 

premenou a obnovou, kde budú môcť 

študenti využívať tie najmodernejšie 

mikroskopy a makroskopy pre ďalší 

vývoj, výskum a štúdium materiálov.

Autori:

Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.

doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.

V dňoch 9. až 11. 1. 2019 navštívila 

Strojnícku fakultu TUKE skupina 

desiatich študentov a troch pracovníkov 

Sun Moon University (SMU) z mesta Asan 

v Južnej Kórey. Návšteva je výsledkom 

nadviazania spolupráce v priebehu 

Globálneho fóra o spolupráci univerzít, 

priemyslu a regiónu uskutočneného 

v auguste minulého roku na SMU. 

Tohto fóra sa z TUKE zúčastnil, okrem 

iných, prof. Ing. Štefan Segľa, CSc., 

ktorý návštevu kórejských hostí 

na SjF organizačne zabezpečil.

Juhokórejských hostí viedol pán 

Ing. Anton Uhnák, viceprezident SMU pre 

Českú a Slovenskú republiku a prof. Joo 

Ho Lee. Za prítomnosti prorektora, prof. 

Ing. Ervina Lumnitzera, PhD., prijal hostí  

dekan SjF TUKE, Dr.h.c. mult. prof. Ing. 

František Trebuňa, CSc. Predstavil im SjF 

TUKE, jej zameranie, štruktúru a výsledky 

práce našich zamestnancov a študentov. 

Vyjadril tiež ochotu spolupracovať 

s SMU. Po prijatí u pána dekana sa hostia 

presunuli na Katedru aplikovanej 

mechaniky a strojného inžinierstva, kde 

mal prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. pod-

robnejšiu prezentáciu o fakulte a prof. 

Lee predstavil SMU a vládne programy 

podpory spolupráce juhokórejských 

univerzít a fi riem. Po prezentáciách 

si hostia prezreli Katedru aplikovanej 

mechaniky a strojného inžinierstva 

a Prototypové a inovačné centrum 

SjF, kde sa krátko stretli s rektorom 

TUKE, prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, 

CSc. Následne sa hostia presunuli 

do centra mesta, kde im sprievodkyňa 

stručne opísala reálie, históriu mesta 

a ukázala významné pamiatky mesta. 

Veľmi zaujímavou akciou bol Idea 

Workshop našich a jukórejských 

študentov, ktorý bol vedený prof. Lee 

a uskutočnil sa v priestoroch UVP 

TECHNICOMu. Workshop bol realizovaný 

formou súťaže piatich tímov, pričom 

každý tím tvorili dvaja študenti SMU 

a dvaja študenti SjF. Za SjF sa workshopu 

zúčastnili študenti študijných programov 

Strojné inžinierstvo a Aplikovaná 

mechanika. Cieľom workshopu bolo 

naučiť študentov na reálnom príklade 

postup pri inovovaní zvoleného 

výrobku, v tomto prípade chladničky. 

Víťazný tím bol zložený zo študentov: 

Bc. Barbara Bačová, Bc. Sára Janigová, 

Ha Yun Lee a Eui Hyeok Jeong. 

Workshop, ale i celá návšteva našej 

fakulty, prebiehali vo vynikajúcej 

pracovnej a priateľskej atmosfére. 

S prof. Joo Ho Lee sme diskutovali 

o našich vzdelávacích systémoch, 

potrebe zvyšovania tvorivosti študentov, 

výmene skúseností a prenose fungujú-

cich modelov. Dohodli sme konkrétne 

termíny ďalších návštev zameraných 

na prípravu spoločného inovatívne 

zameraného projektu Global Capstone 

Design, do ktorého by sa zapojil väčší 

počet študentov z oboch strán.

Návšteva z juhokórejskej 
Sun Moon University na SjF

Autori:

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.

Fotografi e poskytol prof. Joo Ho Lee
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TUKE privítala 
zástupcov VŠB-TUO

Prelom nového roka sa niesol v duchu 

hektického programu počas pracovnej 

návštevy členov Kolégia rektora VŠB-TU 

Ostrava so zástupcami Kolégia rektora 

Technickej univerzity v Košiciach.

Obe strany predstavili novinky 

vo svojich inštitúciách ako aj  konkrétne 

okruhy budúcej spolupráce sa hĺbkovo 

prerokovali na bilaterálnych rokovaniach 

vedení fakúlt. Rezonovala hlavne 

problematika prípravy spoločného 

projektu v rámci novej iniciatívy 

európskeho programu Erasmus+ 

„Európske univerzity“, ktorá bude 

mať určite siahodlhý účinok na sektor 

vzdelávania do budúcnosti.

Autor: 

Ing. Katarína Valentová
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Nechýbala TUKE tour, počas ktorej 

si naši vzácni hostia prezreli Univerzitnú 

knižnicu, Univerzitný vedecký park 

TECHNICOM, Prototypové a inovačné 

centrum PaIC Strojníckej fakulty, 

Laboratórium excelentného výskumu 

Stavebnej fakulty a OpenLab na FEI.

Ekonomická fakulta organizovala už 

6. ročník súťaže pre študentov stredných 

škôl s názvom Eurofondue. Cieľom 

súťaže je inšpirovať stredoškolákov 

k napísaniu projektu, ktorý môže byť  

zaujímavým podnikateľským nápadom, 

z oblasti miestneho rozvoja alebo 

sociálneho podnikania. Súťaž tento 

rok spoluorganizovali študenti 

2. ročníka EkF Dávid Lukáč, Matej 

Mikloš a Pavol Rabatin, ktorí ju 

pred dvoma rokmi vyhrali ešte ako 

stredoškoláci. Študenti pripravili 

propagačné video, ale aj novinku, a to 

vzdelávací workshop pre autorov 12 

najlepších stredoškolských projektov. 

Na workshope, ktorý bol 15. februára 

2019 v knižnici TUKE, takmer 40 

stredoškolákov videlo inšpiratívne 

prezentácie odborníkov z praxe, ktoré 

im pomohli zlepšiť sa v písaní projektov 

a v prezentačných zručnostiach. 

Impulzy z workshopu študenti 

zapracovali do projektov a následne 

porota z EkF vybrala 6 finalistov na finále 

1. marca 2019 v knižnici TUKE. 

Prezentácie tímov na dlho očakávanom 

finále posudzovala odborná porota 

na čele s dekanom EkF, doc. Michalom 

Šoltésom. Ďalšími členmi poroty boli 

Michal Hladký (Creative Industry 

Košice), Barbora Kollárová (Karpatská 

nadácia), Jarmila Hviščová (Agentúra 

na podporu regionálneho rozvoja) 

a Peter Džupka (vedúci Katedry regio-

nálnych vied a manažmentu EkF TUKE).

Zaujímavé nápady, kreatívne prezentácie 

a inšpiratívna diskusia vytvorili skvelú 

atmosféru finále. Stredoškoláci ukázali 

talent zaujať a presvedčiť o svojom 

projekte. Porota najviac ocenila 

tím zo SOŠ Ostrovského, ktorý si ju 

získal silným príbehom a zanietením 

pre športovanie hendikepovaných 

hokejistov. Viktor Juraško, Kristián 

Adamko, Matej Tauber a Pavol 

Džubák, pocestujú do Európskeho 

parlamentu za pripravenie projektu 

„Parahokej- Hýbať sa môže každý“. 

Cieľom projektu je založiť parahokejový 

klub v Košiciach a umožniť inklúziu 

mládeže so zdravotným postihnutím. 

Zájazd do Štrasburgu ako hlavnú cenu 

súťaže venoval europoslanec, Vladimír 

Maňka, a vecné ceny darovala Kancelária 

Európskeho parlamentu na Slovensku.

Druhé miesto získal projekt „API 

Domček“ zo SOŠ ekonomickej 

zo Spišskej Novej Vsi. Marcela 

Kaľavská, Ivica Frankovičová a Monika 

Hurajtová pretavili praktické skúsenosti 

s včelárstvom do nápadu postaviť 

API domček v areáli školy, ktorý bude 

využívaný na liečebnú terapiu včelami.  

Tretie miesto patrí Sofii Šalingovej, 

Danielovi Nemcovi, Mariánovi Stehlíkovi 

a Simone Ondrovej z Gymnázia Detva 

za projekt  „Budúcnosť minulosti 

Detvianskeho regiónu“, ktorí prezento-

vali v krásnych detvianskych krojoch.

V diskusii s porotou stredoškolákov 

zaujímali ich skúsenosti s projektmi, 

úspechy aj zlyhania, z ktorých sa mladí 

ľudia môžu poučiť. Tešíme sa, že ich 

súťaž inšpirovala aktívne reagovať 

na problémy a výzvy zo svojho okolia.

Na 6.ročníku Eurofondue 
zabodoval Parahokej Autor: 

doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.
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Absolventi Technickej 
univerzity v Košiciach 
v tíme globálneho hráča 
automatizácie a robotizácie

Výmena stáží na IAESTE 
Annual Conference 
Doma -7°C a na Cypre +18°C. Kto by 

to nebral! A práve na Cypre sa konala 

tohtoročná IAESTE Annual Conference.

Ale... čo je to vlastne IAESTE? The 

International Association for the 

Exchange of Students for Technical 

Experience. Za touto skratkou 

sa skrýva omnoho viac ako len zhluk 

sofi stikovane znejúcich slov.

Organizácia IAESTE, ktorá funguje už 

od roku 1948, poskytuje študentom 

technických odborov možnosť rozvíjať sa 

a nabrať aj praktické skúsenosti z toho, 

čo sa naučili v škole. Navyše v zahraničí, 

mimo domácej bubliny. To všetko 

v rámci balíka, ktorý nazývame stáže.

Každú stáž treba získať 

od zamestnávateľa a vymeniť 

do zahraničia. Výmena stáží prebieha 

aj celoročne online, no najviac stáží 

sa vymení na konferencii Annual 

Conference (AC), ktorá sa koná každý 

rok v januári vždy v jednej z členských 

krajín. V dobe, keď je už celý svet 

prepojený internetom, môže prísť 

otázka, na čo je to vlastne dobré. 

Stále však platí, že osobný kontakt má 

pri medziľudskej interakcii najväčší 

dopad. IAESTE sa zakladá na niekoľkých 

kľúčových hodnotách a jednou z nich 

je dôvera. Bez nej by celá výmena 

nemohla fungovať tak, ako funguje už 

viac než 70 rokov. Vďaka vzájomnej 

dôvere vieme, že počas stáží budú mať 

naši študenti od dobrovoľníkov z IAESTE 

dostatočnú podporu a že zahraniční 

študenti, ktorí prídu na Slovensko, 

budú vhodnými kandidátmi pre fakulty 

a spoločnosti. A dôvera sa najlepšie 

buduje osobným kontaktom. Je ľahké 

„zrušiť“ niekoho, koho nepoznáme 

a nevidíme ho. No pri vzájomnom 

porozumení dokážeme získať cenných 

partnerov i nových priateľov.

Na AC však neprebieha len výmena 

stáží. Počas rozpravy, na ktorej 

sa zúčastňujú delegáti všetkých 

členských krajín IAESTE, sa snažíme 

zjednodušiť a sfl exibilniť proces 

výmeny, aby sme vyšli v ústrety 

študentom i zamestnávateľom. 

Konferenciu dotvára International 

Evening – event, kde sa v rámci kultúrnej 

výmeny prezentujú tradičné pokrmy, 

nápoje či odev z každej z krajín.

V januári tohto roka IAESTE Cyprus 

v meste Limassol zorganizoval už 

72. vydanie AC. Minulý rok sa rozhodlo 

o tom, že nadchádzajúcu edíciu AC 

budú hostiť zasnežené Vysoké Tatry.

Organizovať takúto rozsiahlu akciu 

(každý rok cca. 250 hostí) je veľmi 

náročné, no to z nej robí skvelú 

príležitosť pre všetkých IAESTE 

dobrovoľníkov. AC v sebe teda spája 

tieto 2 elementy: výmenu stáží 

zameraných na technické odbory, 

kde študent získa vysoko odborné 

znalosti a zručnosti a zároveň 

príležitosť pre jej dobrovoľníkov 

zlepšiť sa v soft zručnostiach.

IAESTE Slovakia sa teší na všetky 

vaše prihlášky na stáže, ktoré sú 

dostupné na našom webe (staze.iaeste.

sk) a na všetkých, ktorí budú chcieť 

svojou troškou podporiť organizáciu 

a hladký priebeh budúcoročnej AC 

2020 ako dobrovoľníci IAESTE.

Autor:

Patrik Chynoranský

A je to tu!!! Industry 4.0. Človek 

po štvrtý raz mení podobu priemyselnej 

revolúcie. Jej cieľom je výrobu čo 

najviac spružniť, odbúrať možnosti 

chyby a ľudskú prácu čo najviac zauto-

matizovať. Robotizácia a nahrádzanie 

živej pracovnej sily neživou, zrejme 

bude nevyhnutným javom. Niektoré 

štúdie hovoria o tom, že tým sa môžu 

stratiť milióny pracovných miest.

Z  hľadiska politiky je to najmä redis-

tribučný problém. U ľudí v odvetviach, 

ktoré budú priamo súťažiť s robotmi či 

umelou inteligenciou, bude tlak na to, 

aby boli nižšie mzdy a zamestnanosť.  

Od roku 2016 TUKE intenzívne 

spolupracuje s fi rmou Process 

Automation Solutions, s.r.o., členom 

skupiny ATS Company významným 

dodávateľom riešení v oblasti prie-

myselnej automatizácie a výrobných 

informačných systémov. Toto relatívne 

krátke obdobie stačilo, aby sa TUKE 

prostredníctvom troch desiatok 

absolventov a dnes už zamestnancov 

dostalo do povedomia medzinárodných 

kolektívov Process Automation 

Solutions na troch kontinentoch v Číne, 

v Severnej Amerike a v Európe. 

Naši absolventi pracujú ako špecia-

listi pre uvádzanie robotizovaných 

pracovísk do prevádzky. 

Dokážeš byť samostatný?, zrieknuť 

sa „Mama hotela“? si ochotný lietať 

po svete?, pracovať na turnusy?, byť 

fl exibilný a byť pritom v medziná-

rodnom kolektíve?, tak sa ozvi. Ako 

podporu dostaneš nadštandardné 

zamestnanecké zabezpečenie. 

Ak si piatak alebo štvrták mysli globálne 

a konaj lokálne – príď na  Inštitút 

celoživotného vzdelávania TUKE, kde 

ti poskytnú „manuál a vstupenku 

do budúcnosti“ a staneš sa globálnym 

tvorcom budúcnosti Industry 4.  

Požiadaj o Vzdelávací program 

na Inštitúte celoživotného vzdelávania 

na TUKE doplň si potrebné znalosti 

PLC programovacích systémov, 

komunikačných protokolov 

a robotov, znalosti technických 

a bezpečnostných štandardov, ako 

aj schopnosť práce s projektovou 

dokumentáciou a staň sa PASakom. 

Autor:

doc. Ing. Dušan Vitko, PhD.
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Author: 

doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD.

Significant Lectures 
at the LF TUKE
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At the end of the last year, the LF 

was visited by several important 

personalities of aeronautical practice 

who presented the current trends 

in their fields to students during 

their lectures. The lectures of Patrick 

Plante, the Vice President of the 

multinational enterprise Thales, 

and Günther Trummer, the Regional 

Director of Marketing and Sales for 

Central Europe, attracted a great deal 

of interest not only among students 

but also among the staff of the faculty. 

Equally interesting was the lecture of 

Karel Němec, the Director of the Rescue 

Coordination Centre of the Letové 

prevádzkové služby š.p. /Air Traffic 

Services/ on the topic “Providing Search 

and Rescue Services (SAR) in the Slovak 

Republic”. We will continue the new 

trend of bringing aeronautics practice 

to students of the LF also in 2019. 

On February 4-5, 2019, the Faculty 

of Economics TUKE hosted a project 

meeting of the Management 

Committee of the CABCIN (ERASMUS 

KA102) project, the aim of which is to 

improve the quality of education at five 

Indian universities with the support of 

five European universities, including 

TUKE. The event was opened by prof. 

Ing. Stanislav Kmeť, CSc., the Rector of 

TUKE, doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., the 

Dean of the Faculty of Economics TUKE, 

and Dr. Kamila Ludwikowska, PhD., the 

project coordinator at the Wroclaw 

University of Science and Technology.

On Monday, 4 February 2019, an 

inaugural ceremony of doc. Ing. Peter 

Mesároš, PhD., the Dean of the Faculty 

of Civil Engineering, was held. The 

inauguration was attended by the 

university management, deans of 

the faculties, and representatives of 

practice, as well as family members of 

both deans. To the new Dean, we wish  

a successful realization of the 

“story” of the SvF, which he 

presented during the ceremony. 

The role of the KTV /Department 

of Physical Education/ is also the 

organization of one-time sports 

events, long-term competitions, and 

sports training camps for students 

and employees of TUKE. In specific 

figures for 2019, that would mean 29 

one-time sports events, four university 

leagues, six sports training camps, and 

around 1400-1600 active sportsmen. 

Sports events and university leagues 

are organized in cooperation with the 

Ministry of Education, Science, Research 

and Sport of the Slovak Republic, 

Slovak University Sports Association 

(SAUŠ), ATU Košice and Floorball 

and Badminton Club ATU Košice. 

For more information about the 

individual events, please visit the KTV 

website or contact the teachers respon-

sible for organizing individual events

On Friday, 15 February 2019, an 

inaugural ceremony of Dr.h.c. prof. 

Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, the 

Dean of the SjF, was held. Besides 

the management of our university, 

the ceremony was also attended by 

deans of individual faculties, deans of 

affiliated faculties from Slovakia and 

Czechia, representatives of practice, 

family members, mons. Bernard Bober, 

the Metropolitan Archbishop of the 

Archdiocese of Košice, and MUDr. 

Richard Raši, PhD., MPH., the Deputy 

Prime Minister for Investment and 

Informatization. We wish the new 

Dean to fulfil the courageous goals 

for the further development of the SjF 

which he presented in his speech. 

On 6-8 February 2019, the 13th 

meeting of experts on automation and 

industrial informatics from technical 

universities and industrial practice 

took place. The meeting was organized 

by the Department of Automation and 

Human Machine Interactions of the 

Faculty of Mechanical Engineering 

of the Technical University of Košice 

and Institute of Manufacturing 

Management of the Faculty of 

Manufacturing Technologies of the 

Technical University of Košice based 

in Prešov. The event was focused on 

practical aspects of automation and 

control and advanced technologies 

in the context of Industry 4.0. The 

event was organized with the support 

of APVV-15-0602, APVV-15-0696, 

and APVV-15-0700 projects
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Erasmus+ at the TUKE
Myself Akash Nag research scholar of 

Indian Institute of Technology (Indian 

School of Mines) – Dhanbad, India. 

My topic of PhD thesis is investigation 

of the usage of waterjet technologies 

in biomedical applications. I got an 

opportunity to participate in the student 

mobility program for 6 months in Slovakia, 

where I worked as an external doctoral 

student in Faculty of manufacturing 

technologies, Technical University of 

Kosice with a seat in Presov under the 

supervision of Prof. Ing. Sergej Hloch, Ph.D. 

During my mobility, my main aim was to 

develop and carry out feasibility study for 

disintegration of bone cement required 

during revision total hip arthoplasty 

using Pulsating Liquid Jet (PLJ). 

With increase in the life expectancy, the 

population is becoming older, increasing 

the sliver economy. One of the problems 

faced during this age is arthritis which 

at severe stage needs total arthoplasty 

surgeries. During this medical procedure, 

bone cement is inserted between the 

bone and the implant for better load 

transferring and stability. Due to 

several reasons revision arthoplasty 

procedures are required which increases 

the necessity of removal of the bone 

cement. Other conventional procedures 

used for bone cement removal are not 

suitable due to limitations such as 

thermal necrosis of the adjacent tissues 

and bone. Using liquid jet technologies 

lowers the chances of thermal necrosis 

due to cold cutting process, fl exible 

cutting tool and low cutting reactive 

forces. Therefore, feasibility study on 

disintegration of bone cement using 

pulsating liquid jet was performed in 

laboratory facility available in Institute of 

Geonics of CAS, Ostrava, Czech Republic. 

Apart from academic part, ERASMUS+ 

scholarship has opened many dimensions 

in life. Every day was a stepping stone 

towards a better tomorrow. Initially it was 

a challenge, coming to a totally unknown 

place, not only geographically but also 

linguistically and culturally. Each day 

meeting new people and learning with 

them turned into a passion. I am grateful 

to my professor who accepted me as 

a family member. I also met Dominik 

Cuha, a doctoral student under Prof. 

Sergej Hloch who became my best friend 

during the whole stay. I spent some of the 

best moments of my life with him while 

working in labs, visiting some places, 

learning new Slovak words etc.I came 

to know about the culture of the land. 

During the mobility, Christmas was there 

so I came to know about it more than what 

I read in books. From decorating Christmas 

tree, receiving gifts to attending Christmas 

dinner, everything was for fi rst time for me. 

The best was experiencing snowfl akes to 

snowfall. Visiting High Tatras was beyond 

explanation in words. The snow covered 

mountains and valleys seem to be the 

best view I ever seen in my entire life till 

now. Another achievement which would 

have never been possible if I would have 

not come here is to handle my emotions 

and take correct decision at the right 

time. Lastly, I would like to give my sincere 

thankfulness to the entire international 

relation offi  ce team for arranging such 

a trouble free and wonderful stay for 

a period of 6 months and also to every 

person who accepted me as one of their 

own and supported me in every situation. 

Ďakujem. Pekný deň

Akash Nag  
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