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11. 4. 2019 sa na Fakulte materiálov, 

metalurgie a recyklácie TUKE konal 

25. ročník  študentskej vedeckej 

a odbornej konferencie Metalurgia 

2019. Záštitu nad konferenciou prevzalo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. Päťdesiat študentov 

súťažilo so svojimi prácami v sekciách: 

Hutníctvo, Materiály, Energetické 

inžinierstvo a priemyselná keramika, 

Environmentalistika a Integrované 

systémy riadenia. Konferencie 

sa zúčastnili aj študenti partnerských 

univerzít i stredných škôl. Víťazom 

blahoželáme a ďakujeme všetkým 

za prejavenú priazeň a tešíme 

sa na stretnutie opäť o rok. 

Dňa 03.04.2019 sa zástupcovia 

Strojníckej fakulty TUKE zúčastnili 

Konferencie OECD, konanej pre 

trvalých zástupcov OECD so sídlom 

v Paríži (prítomných cca 80 veľvyslan-

cov zo všetkých členských krajín OECD). 

Pre účastníkov bolo prezentovaných 

11 vybraných inovatívnych slo-

venských spoločností a produktov. 

Strojnícka fakulta prezentovala 

úsporné autíčko z projektu Eco Shell 

maratón. O exponát fakulty sa osobne 

zaujímala aj ministerka školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, p. Lubyová.

Dekan Strojníckej fakulty v priestoroch 

univerzitnej knižnice otvoril už 

šiesty ročník súťaže pre študentov 

stredných škôl Strojár Inovátor. 

Súťaže sa 20. marca zúčastnilo viac 

ako 60 študentov s 37 projektami 

v dvoch sekciách. Prvé miesta 

vo svojich sekciách získali Balázs 

Gáspár z Komárna s projektom 

„Inovácia prevodovej skrine hrotového 

sústruhu SU 110/500“ a Dominik 

Miško z Popradu s projektom „Auta 

ovládaného hlasom“. Na druhom 

mieste sa umiestnili Tomáš Onuško 

z Košíc s projektom „Simulácia 

riadenia diesel-elektrického rušňa 

750 (T478.0)“ a Patrik Mlynár 

zo Spišskej Novej Vsi s projektom 

„3D tlačiareň“. Tretie miesta obsadili 

Jozef Filo z Bánoviec nad Bebravou 

s projektom „Multifunkčného 

hydraulického zariadenia na štiepanie 

dreva a lisovanie ovocia“ a Matúš Baláži 

RADA ZO OZ PŠaV na Technickej 

univerzite v Košiciach organizuje 

Detský letný pobytový tábor.

Kedy:  8.júl – 19.júl 2019;

Kde:  ÚVZ Herľany;

Pre koho:  pre deti od 7 do 15 rokov;

Cena: 190 Eur pre deti odborárov TUKE, 

240 Eur pre deti neodborárov  

TUKE a ostatných.

V cene je zahrnuté:  pedagogický dozor, 

zdravotnú starostlivosť zabezpečí 

zdravotná sestra, ubytovanie, 

strava, doprava a poistenie.

Prihlasovanie dieťaťa do tábora pros-

tredníctvom formulára: 

https://forms.gle/9JJZxYpWzbnJSoyj7

Pre viac informácií, kontaktujte 

Odbory TUKE:

Email: ozpsav@tuke.sk alebo  

klaudia.sandorova@tuke.sk

Telefón: 055 602 2007

Tešíme sa na Vaše deti.

KTV v súčasnosti ponúka nový šport 

„headis“, ktorý je kombináciou 

stolného tenisu a hlavičkovania. 

Vo februári KTV TUKE organizovala 

„Otvorené Majstrovstvá KSK v headise 

2019“, v ktorom si prvýkrát zmerali 

sily hráči z UK v Bratislave a TUKE. 

Turnaj slávnostne otvoril Rastislav 

Trnka, predseda Košického samo-

správneho kraja: „Headis sa vo svete 

veľmi rýchlo rozvíja a jeho členovia 

pribúdajú geometrickým radom. Cítime 

potenciál aj z pohľadu nášho kraja, 

a preto sme sa rozhodli podporiť tento 

univerzitný košický klub. Verím, že aj 

vďaka premiérovým Majstrovstvám KSK 

si headis nájde nových priaznivcov.“ 

a Lukáš Neupauer zo Spišskej Novej Vsi 

s projektom „Multifunkčný nízkozdvižný 

vozík“. V internetovom hlasovaní 

získali najviac hlasov Tomáš Špitalík 

a Samuel Piškanin zo Sniny za svoj 

projekt „Elektroinštalácia motorového 

vozidla“. Cenu dekana za projekt „CNC 

frézky“ získal Jaroslav Fenik z Tvrdošína. 

Všetkým výhercom blahoželáme 

a zúčastneným ďakujeme za účasť 

a tešíme sa na ďalší už siedmy ročník. 
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Velikán vedy a techniky, slovenský vedec svetového 
významu, zakladateľ teórie parných a plynových 

turbín. Absolvent Vyššej štátnej reálky v Košiciach. 
Uznávaný profesor nielen na univerzite ETH Zürich, 

kde pôsobil 37 rokov, ale vïaka svojmu výskumu 
– na celom svete. Bol vynikajúcim pedagógom 
a tiež profesorom geniálneho Alberta Einsteina.

Technická univerzita v Košiciach si osobnosť Aurela 
Stodolu pripomína pri príležitosti 160. výroèia jeho 

narodenia v rámci akademického roka 2018-2019 
„Rokom Aurela Stodolu“. V rámci tohto roka bolo 
pripravených niekoľko tematických akcií, ktoré sú 
venované životu a odkazu významnej osobnosti.

„Otca parných turbín“ Aurela Stodolu nie 

je, v oblasti techniky, potrebné nejako 

špeciálne predstavovať. Slovenský fyzik 

a zakladateľ teórie parných a plynových 

turbín profesor inžinier Aurel Bohuslav 

Stodola sa narodil 11. mája 1859 

v Liptovskom Mikuláši do viacdetnej  

evanjelickej rodiny. Aj keď profesora 

Stodolu možno považovať za renesanč-

ného človeka, ktorý sa nepohyboval 

výlučne na poli techniky a parných 

turbín, ale jeho presahy siahali aj 

do humanitných či múzických vedeckých 

disciplín, predsa len rodinné luteránske 

prostredie mu vtlačilo nezmazateľnú 

pečať. Pre protestantskú etiku sú 

signifi kantné dva výrazné atribúty: 

razantnejší individualistický prístup 

a preferovanie hodnoty vzdelania 

s dôrazom na nadobúdanie poznania 

a získavanie vedomostí. Tu sa dostávame 

do oblasti konfesionálnej etiky. Postačí 

si porovnať dosiahnuté ekonomické 

výsledky štátov z obdobia priemyselnej 

revolúcie s katolíckou (napr. Španielsko, 

Taliansko, Portugalsko, Francúzsko) 

a na druhej strane s protestantskou 

konfesiou (Prusko, Holandsko, Veľká 

Británia, USA) a konkrétny rozdiel 

v priemyselnej produkcii i celkovej 

ekonomickej vyspelosti je markantný. 

Protestantské krajiny dominujú, indivi-

dualistický duch automaticky smeruje 

k sebapresadzovaniu a autoprezentácii. 

Stopy protestantskej etiky možno 

vidieť aj v živote  Aurela Stodolu, 

nakoľko sa mu podarilo v náročných 

podmienkach  tvrdej medzinárodnej 

konkurencie excelentne presadiť. 

Bol nielen vedeckou, ale aj morálnou 

autoritou. Známe je  jeho humánne 

cítenie. Keď dostal za poradenskú 

činnosť od určitej belgickej spoločnosti 

honorár 60000 frankov, venoval ho 

študentskému sociálnemu fondu. 

Vyznačoval sa čestnosťou, družnosťou, 

dobrosrdečnosťou a čo je na ňom azda 

najzaujímavejšie, vedel inému dopriať 

(napr. úspech, výhody). Nemal rád 

chvastúnstvo, aroganciu a klamstvo. 

Pamätníci tvrdia, že Stodola veľa 

hovoril aj o princípoch lásky, konania 

dobra a odpúšťania. V liste Einsteinovi 

píše: „Kaziaci sa politický a mravný 

vývoj, ktorý sa v Európe zvlášť ujal, 

musí sa plne v každom ohľade s ťažkými 

starosťami o budúcnosť prejaviť. Pobáda 

ma presvedčenie, že najlepšie je postaviť 

sa proti tomu duševným ovplyvnením 

ľudí! Treba zvlášť podporovať osobnosti, 

ktoré zlepšujú svoj vplyv srdcom.“  Z listu 

je zrejmý poukaz na preferovanie 

hodnotovo nedeformovaných čestných 

ľudí, s dobrým srdcom, v duchu tak 

často preferovaného hesla: nielen 

dosiahnutá kvalitná odbornosť, ale aj 

nepokrivený charakter a bezúhonnosť. 

Keď sme na začiatku podotkli jeho 

inklináciu k múzickým vedám, tak 

profesor Stodola bol aj veľkým 

milovníkom výtvarného umenia, 

obrazov, ale najmä klasickej hudby. 

Sám hral na organ. Patril k obdivova-

teľom tvorby hudobného skladateľa 

Johanna Sebastiana Bacha. 

Aurel Stodola sa výrazne uplatnil aj 

na poli pedagogickom. Vychádzajúc 

zo spomienok  jeho študentov mal 

povesť vynikajúceho pedagóga. Zložitú 

matériu dokázal vysvetliť transparentne 

a zrozumiteľným spôsobom.  Prednášal 

v takom zrýchlenom tempe, že 

si študenti museli deliť úlohy – jedni 

zapisovali, čo povedal a druhí 

prekresľovali jeho návrhy z tabúľ. 

Medzi jeho študentov patril aj geniálny 

nositeľ Nobelovej ceny profesor Albert 

Einstein, s ktorým ho spájalo dlhoročné 

priateľstvo prehlbujúce sa dlhoročnou 

vzájomnou korešpondenciou.
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Pochodeň vyspelosti Slovákov s dejinami sa nezháša,

rozžiaril ju ich rodák z Liptovského Mikuláša.

Aurel Stodola pochádzajúci z evanjelickej garbiarskej rodiny,

hoc v cudzine hojnú časť mu odmerali žitia hodiny,

predsa je náš uznávaný vedeckým svetom,

na rodnom cintoríne mu hrob zdobia kvetom.

V dobe plnej objavov s vôľou nezlomnou,

s povahou čistou, priateľskou, skromnou,

veľa dokázal v cudzej zemi v oblasti vedy,

bo Slovensko nemalo výskumu zázemie vtedy.

Bol priekopníkom strojárenských téz,

konštruktérom zdravotníckych pohyblivých protéz.

I turbín spaľovacích či parných,

tiež autorom knižných projektov zdarných.

Prinášala plody jeho obetavosť nepoddajná,

bol profesorom geniálneho Alberta Einsteina.

Za jeho bádateľské a duchovné cnosti,

získal tituly nejednej vedeckej spoločnosti.

Dejiny plynú, kyvadlo hodín žitia odmeriava čas,

Aurel Stodola srdcom Slovák bol jeden z nás ...

Dokázal veľa, v ľudskosti, v technike preslávil rod,

i hudobným talentom na osnove ihravých nôt.

Vydaná bola slovenská eurominca s jeho podobizňou,

ako prvá pre tých, čo trpia zberateľskou žízňou.

Keď pri potulkách nádherným slovenským svetom

do slávy zbožných predkov pestro odetom,

na Liptov do Mikuláša povedie niekoho cesta,

tam honosný meštiansky dom stojí v strede mesta,

to dom rodný slovenského vedca svetového mena,

na ktorého spomienka úcty navždy bude otvorená.

Einstein sa o ňom vyjadril: „Keby 

sa narodil za čias renesancie, bol by 

sa stal veľkým maliarom alebo sochárom, 

pretože najväčším impulzom jeho 

osobnosti bola potreba tvoriť a fantázia. 

Toto mocné zanietenie prenášal na svojich 

študentov dlhé a dlhé roky svojej 

plodnej pedagogickej činnosti. Aj keď 

hlavnou hnacou silou jeho práce bola 

kvitnúca tvorivá činnosť, predsa jeho 

sila bola v neustálej túžbe po poznaní 

a mimoriadnej jasnosti jeho myšlienok.“

Ako už bolo povedané, profesora 

Aurela Stodolu možno považovať 

za renesančného človeka, ktorý sa však 

narodil do doby plnej technických 

objavov. Predvídal nesmierny rozvoj 

a využitie tepelných strojov tak presne, 

že jeho teoretické štúdie a matematické 

výpočty sú aktuálne dodnes. Okrem 

toho, bol už za svojho života považovaný 

za „otca parných turbín“. Na jeho 

počesť po ňom pomenovali vzdialenú 

planétku číslo 3981 Stodola, objavenú 

v 80-tych rokoch 20. storočia v súhvezdí 

Raka. Aurel Stodola sa zaoberal aj 

zdravotníckou technikou. V spolupráci 

s chirurgom Ferdinandom Sauerbruchom 

skonštruoval prvú ovládateľnú protézu 

ruky, tzv. Stodolovu. Princíp jeho 

vynálezu umelej ľudskej ruky využili aj 

pri zhotovení protéz chodidla a nohy.

Napriek vedeckým úspechom ho však 

sprevádzali aj rodinné tragédie. V roku 

1928 pochoval svoju staršiu dcéru, 

ktorej dobrovoľný odchod z tohto sveta 

znášal veľmi ťažko a v dôsledku tejto 

tragickej udalosti prestáva aktívne 

vystupovať a odchádza na dôchodok. 

Neprestal však publikovať. Zomiera 

v priebehu celoeurópskeho vojnového 

konfl iktu na Vianoce, 25. decembra 1942 

v Zürichu, v neutrálnom Švajčiarsku. 

V roku 1989 boli jeho telesné pozostatky 

prenesené na cintorín do Liptovského 

Mikuláša, jeho rodiska. Napriek tomu, 

že väčšinu života prežil v zahraničí, 

o osudy členov svojej rodiny, žijúcej 

na Slovensku, sa veľmi živo zaujímal, 

rovnako ako aj o politické dianie u nás 

a nikdy na Slovensko nezanevrel.

Profesor Aurel Stodola je laureátom 

mnohých vyznamenaní, najvyšších 

ocenení, titulov a významných 

vedeckých hodností, ktoré mu udelili 

mnohé svetové vedecké spoločnosti 

a univerzity. Taktiež bol aj členom 

korešpondentom Francúzskej akadémie 

vied. Pri príležitosti 150. výročia jeho 

narodenia vyhlásila Slovenská technická 

univerzita v Bratislave rok 2009 

Rokom Aurela Stodolu. Národná banka 

Slovenska vydala pri tejto príležitosti 

historicky prvú zberateľskú euromincu 

Slovenskej republiky s podobizňou tohto 

slovenského vedca svetového mena. 

Nominálna hodnota tohto zákonného 

strieborného platidla je 10 eur. 

Aurel Stodola bol neobyčajnou 

osobnosťou v novodobých slovenských 

dejinách, ktorý sa vyznačoval tvorivos-

ťou, húževnatosťou a fantáziou. Človek, 

ktorého vzhľadom k jeho rozhľadu, 

záberu, ale najmä dobrote a ľudskosti nie 

je možné jednoznačne charakterizovať. 

K výstižnej charakteristike profesora 

Stodolu sa azda najbližšie priblížil jeho 

najznámejší žiak a kolega Albert Einstein, 

ktorý o ňom napísal: „Keď do rúk beriem 

pero, aby som napísal niekoľko slov o pro-

fesorovi Stodolovi, o majstrovi techniky, 

o jemnom, a pritom pevnom mužovi, 

cítim, že moje vyjadrovacie schopnosti sú 

príliš obmedzené, aby som sa k takému 

človeku zachoval tak, ako si to zasluhuje…“

Autori:

PhDr. ThLic. Ján Mičko, PhD.

PhDr. Daniela Hrehová, PhD. MBA 

Foto: 

archív Múzea Janka Kráľa, 

Liptovský Mikuláš 
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RISK
RACE

oboznamuje 
s cirkulárnym  

podnikateľským  
modelom

Od roku 2018 je EkF zapojená do za-

ujímavého medzinárodného projektu 

ORCERIS (Opportunity ReCognition and 

Exploitation in a Circular Economy for 

RIS), ktorého cieľom je prostredníctvom 

špecializovaných tréningov pomôcť 

podnikateľom v procese budovania 

cirkulárneho podnikateľského modelu. 

Projekt sa zacieľuje aj na študentov, 

ktorí sa vďaka workshopom s prvkami 

gamifikácie môžu oboznámiť 

s cirkulárnym (zeleným) podnikaním. 

Podstatou cirkulárneho podnikania je 

efektívne využitie prírodných zdrojov 

prostredníctvom účinného zhodnoco-

vania použitých materiálov, produktov 

a komponentov. Ich neustálym vracaním 

do technického a biologického cyklu 

sa radikálne minimalizuje odpad 

a náklady na materiálové vstupy 

a energiu potrebné pre výrobu nových 

výrobkov. Pre lepšie uchopenie tak 

komplexného systému, ktorým model 

cirkulárnej ekonomiky nepochybne je, 

vznikla stolová hra RISK&RACE, ktorá 

inovatívnym a pútavým spôsobom 

umožňuje hráčom pochopiť:

Autor: 

Ing. Slávka Klasová, PhD.

Stolová hra

• aký je rozdiel medzi lineárnym a cir-

kulárnym podnikateľským modelom,

• aké stratégie sa uplatňujú v cirkulárnej 

ekonomike (napr. cirkulárny dizajn 

produktu, recyklovanie, repasovanie, 

oprava, opätovné použitie a i.),

• aké cirkulárne podnikateľské 

modely existujú (reverzná 

logistika, platba za použitie – pay-

-per-use, priamy predaj),

• aký je dopad investícií na výkonnosť 

firmy a na jej schopnosť pružne 

reagovať na externé vplyvy.

Prvý workshop sa zrealizoval na pôde 

EkF v novembri 2018. Hru si vyskúšalo 

12 študentov v rámci predmetu Miestny 

ekonomický rozvoj. Pod vedením 

Ing. Slávky Klasovej, PhD., z Katedry 

regionálnych vied a manažmentu, 

sa študenti náučnou, ale hlavne, 

zábavnou formou snažili riadiť výrobný 

podnik tak, aby v poslednom kole 

dosiahli jeho najvyššiu trhovú hodnotu. 

Hra sa hrala v desiatich kolách, pričom 

jedno kolo symbolizovalo jeden rok 

fungovania výrobného podniku. Každé 

kolo sa začínalo novou udalosťou 

na trhu, čím sa doterajšie pravidlá 

hry zmenili. Napríklad sa menili ceny 

výrobných vstupov, dostupnosť 

výrobných vstupov, alebo sa menil 

dopyt zo strany zákazníkov. Hra 

si tak zachovala svoju dynamickosť 

a simulovala reálne hrozby, ktorým čelí 

každý výrobný podnik.  S cieľom zvýšiť 

hodnotu firmy, mali hráči k dispozícii 

dvanásť rôznych investičných stratégií 

(napr. substitúcia materiálu, reverzná 

logistika, spojazdnenie novej výrobnej 

linky, cirkulárny dizajn produktu, 

recyklovanie). V niektorých prípadoch 

si investície vyžadovali vysoké 

počiatočné náklady a dlhší časový 

horizont, kým sa prejavili ich pozitívne 

efekty v podobe vyššieho zisku. Najviac 

viditeľné to bolo v prípade investícií 

týkajúcich sa cirkulárnej ekonomiky. 

V hre sa ďalej študenti naučili rozlíšiť 

medzi podnikateľským modelom 

na báze priameho predaja a na báze 

platby za použitie (pay-per-use model). 

Porozumeli konceptu návratnosti 

investícií a zistili, že je niekedy výhod-

nejšie inkasovať pravidelne sa opakujúce 

nižšie tržby z predaja produktu 

prostredníctvom cirkulárneho modelu 

pay-per-use, v porovnaní s vyššími 

jednorazovými tržbami prostredníc-

tvom priameho predaja. Pozitívnym 

„Hra ma naučila, aké je dôležité 

efektívne využiť obmedzené výrobné 

vstupy v podobe zamestnancov 

a materiálu. Museli sme nájsť 

kompromis medzi prijatím nového 

zamestnanca a efektívnym alokovaním 

súčasných zamestnancov.“

„Naučil som sa, že je skutočne  

dôležité investovať hneď na začiatku.  

Aj keď som nemal na začiatku peniaze  

a musel som si požičať od banky, oplatilo 

sa mi to. Neskôr som vyrábal a predával 

aspektom hry je tvorba finančného 

výkazu po každom kole. Študenti 

si zaznamenávali fixné a variabilné 

náklady, tržby a výsledok hospodárenia, 

čím si osvojili zručnosti zostavenia 

a vyhodnotenia finančných výkazov.

Skúsenosti študentov boli veľmi 

pozitívne, veď posúďte sami:

„Hru som si užila. Bolo zábavné 

vyskúšať si riadiť výrobný podnik 

v simulovanej realite.“

spôsobom, ktorý bol dlhodobo udržateľný, 

čím sa mi investícia niekoľkonásobne 

vrátila späť vo forme zisku.“

Projekt ORCERIS (17123) je 

plánovaný na roky 2018-2019 a je 

financovaný Európskym inovačným 

a technologickým inštitútom (KAVA – 

KIC) v rámci programu H2020. Sme radi, 

že sa projekt ešte nekončí a budeme 

môcť aj naďalej učiť vysokoškolských 

študentov o  komplexných témach 

inovatívnym a hravým spôsobom. 
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Keď študenti dajú 
prednosť počítačovým 
sieťam pred sociálnymi...

Byť odborníkom v oblasti informačných technológií v súčasnosti 

znamená mať blízko k zaujímavým pracovným príležitostiam. No a stať 

sa v budúcnosti spomínanými odborníkmi, majú možno blízko študenti, 

ktorí sa stretli už po štrnástykrát v celosloslovenskom kole súťaže 

zameranej na problematiku počítačových sietí dňa 22.3.2019 na TUKE.    

Študenti stredných a vysokých škôl 

sa v národnom kole v Košiciach 

museli popasovať s náročnými 

zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť 

aj laicky naformulované požiadavky 

zákazníkov. Odmenou za to je záujem 

fi riem - po vedomostiach a zručnostiach 

z oblasti počítačových sietí je dnes 

dopyt nielen vo veľkých spoločnostiach. 

So zadaním si v oboch kategóriách 

najlepšie poradili stredoškoláci z Nových 

Zámkov, Popradu a z STU v Bratislave.

Cieľom programu Sieťových akadémií, 

ktorý je na slovenských školách už 

od roku 1999,  je hľadať a rozvíjať 

talenty v oblasti sieťových technológií. 

Len na Slovensku je doň zapojených 

päť univerzitných pracovísk a viac ako 

80 stredných škôl. Ročne pripravia 

viac ako 600 expertov na úrovni 

priemyselného certifi kátu CCNA 

a od roku 1999 bolo do programu 

zapojených takmer 50 000 študentov 

Autor:

doc. Ing. František Jakb, PhD.

SÚŤAŽ NETWORKING ACADEMY GAMES PRIPRAVUJE SIEŤOVÝCH ŠPECIALISTOV PRE PRAX…

stredných a vysokých škôl. Ofi ciálne 

výsledky NAG 2019 budú vyhlásené 

na konferencii organizovanej v rámci 

projektu IT Akadémia, ktorá sa bude 

konať v apríli 2019 za účasti zástupcov 

akademickej sféry, IT priemyslu i médií.

„Úloha sieťových špecialistov sa postupne 

mení a praxi sa musí prispôsobovať 

aj ich vzdelávanie. Z toho vychádza aj 

vzdelávací program  Sieťových akadémií. 

Študenti v rámci vzdelávacieho programu 

riešia simulované úlohy, s akými by 

sa mohli stretnúť aj v skutočnom živote. 

Rutinné konfi gurácie budú totiž čoraz 

viac zvládať aj automatické siete a od IT 

špecialistov sa bude očakávať viac 

kreatívnej činnosti, porozumenie celkovej 

stratégii fi riem a prepájanie technológií 

s biznisom,“ povedal Marián Puttera 

zo spoločnosti Cisco Slovensko.

Partnermi tohto ročníka súťaže boli 

okrem spoločnosti Cisco Systems 

aj klaster Košice IT Valley, ITAS, PC 

REVUE, T-Systems, ALEF Distribution 

SK, AT&T, CNL TUKE, CEELABS.

Výsledky 14. ročníka NAG 2019:

Kategória HS3 – stredoškolský 

študenti, trojčlenné družstvá:

1. Spojená škola, Nové Zámky, A. Zilizi, R. 

Baláž, R. Slamka

2. Súkromná SOŠ, Poprad, M. Harvan, J. 

Martiček, S. Bučák

3. SPŠE Prešov, A. Kapera, J. Paluba, F. 

Karniš

Kategória UNI – jednotlivci 

stredné školy:

1. A. Zilizy, Spojená škola, Nové Zámky

1. M. Harvan, Súkromná SOŠ Poprad

2. J. Martinček, Súkromná SOŠ Poprad

Kategória UNI – jednotlivci 

vysoké školy:

1. M. Ondruš, STU Bratislava

2. M. Pekár, Žilinská univerzita v Žiline

3. B. Krajňák, Technická univerzita 

v Košiciach

Slovensko patrí medzi európsku špičku 

v príprave sieťových špecialistov 

na báze programu sieťových akadémií. 

V súčasnosti v rámci programu 

sieťových akadémií študuje v SR 

viac ako 6 000 študentov. Slovenskí 

študenti patria k najúspešnejším 

aj v medzinárodnom meradle.

Vedomosti a zručnosti v oblasti 

počítačových sietí dnes požadujú 

nielen veľké, ale čoraz častejšie aj 

menšie spoločnosti. Preto je o týchto 

odborníkov veľký záujem. Už samotný 

priebeh súťaže sledujú mnohé 

IT talenty z celej SR sa už tradične stretli 

na TUKE na 14. ročníku súťaže študentov 

v oblasti sieťových technológií.

Národné kolo súťaže pre talenty 

v oblasti informačných sietí NAG 

2019 (Networking Academy Games) 

umožnilo už po štrnástykrát študentom 

stredných a vysokých skôl prezentovať 

svoje vedomosti a zručnosti v oblasti 

počítačových sietí. „Študenti touto 

formou prezentujú znalosti, ktoré 

získali prostredníctvom štúdia v rámci 

Sieťového akademického programu. 

Celoštátnemu kolu predchádzali školské 

kolá. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. 

Trojčlenné družstvá študentov stredných 

škôl a jednotlivci,“ konkretizuje 

doc. Ing. František Jakab, PhD. z TUKE.

Do fi nále už 14. ročníka „sieťovej 

olympiády“ postúpili najlepší riešitelia 

školských kôl. 78 stredoškolákov a vyso-

koškolákov v priestoroch TUKE preveril 

test teoretických znalostí, ale najmä 

praktická časť súťaže. Pri riešení úloh 

na segmentoch laboratórnej siete museli 

účastníci preukázať vedomosti na úrovni 

medzinárodnej priemyselnej certifi kácie 

CCNA. Tento ročník súťaže bol súčasťou 

aktivít národného projektu IT akadémia 

– vzdelávanie pre 21. storočie.

významné fi rmy, ktoré môžu medzi 

študentmi identifi kovať nové talenty 

a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. 

Práve sieťové akadémie učia budúcich 

IT profesionálov navrhovať, konfi gurovať 

a prevádzkovať počítačové siete. 

Mladí ľudia s týmito znalosťami majú 

v dnešnej dobe výbornú perspektívu 

na uplatnenie sa na trhu práce.

Súťaž NAG 2019 je organizovaná v rámci 

národného projektu IT AKADÉMIA - 

VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE. Je 

pripravená v úzkej spolupráci s TUKE 

a s ďalšími partnermi: Žilinskou 

univerzitou v Žiline, STU v Bratislave 

a spoločnosťou Cisco Systems. 

Viac informácií: http://itakademia.sk 

Súťaž je ofi ciálne registrovaná 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky ako 

súťaž v oblasti „odborných zručností“ 

v kategórií C. Informácia o súťaži je 

uverejnená aj na: http://www.netacad.sk.

Kontaktné osoby:

doc. Ing. František Jakab, PhD., 

frantisek.jakab@cnl.sk, 0905715816
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„

“

US students on TUKE thanks 
to Erasmus+ mobility
When we fi rst learned about the 

ERASMUS Mobility opportunity in 

Košice, we were a bit embarrassed by 

our lack of knowledge on Slovakia.  

Slovakia does not seem to be as well 

known in the United States as England 

or France, for example, which we now 

know is a real shame.  I am sure it is 

the same here, though, for a place like 

Mississippi.  Coming from Mississippi 

State University (MSU), we knew that 

the culture and customs would be 

diff erent, but we still had absolutely no 

idea about what to expect.  Fortunately, 

many generous people helped prepare 

us for our time abroad, and we greatly 

appreciate their help.  Our graduate 

school advisor, Dr. Cindy Bethel, had 

recently visited the Technical University 

of Košice and was able to connect us 

with Dr. Matúš Pleva and Professor Jozef 

Juhár.  They have been very helpful 

throughout this entire experience, 

making sure that we got settled and 

had everything we needed.  We were 

introduced to one of Professor Juhár’s 

Ph.D. students, Marianna Koctúrová, 

who we performed research alongside 

Authors: 

Audrey Aldridge and Eli Barnes

Ph.D. students

Mississippi State University

dishes, including: bryndzové halušky,  

zemiakové placky, goulashes, vyprážaný 

syr, kurací rezeň, bryndzové pirohy, and 

kurací stroganov.  We attended a ballet 

of Romeo & Juliet at the State Theatre, 

ventured to the High Tatras mountains 

and Lomnický štít, toured the Botanical 

Garden, and climbed the Sigismund 

Tower of St. Elisabeth Cathedral.  

Although our stay here is coming to an 

end, there are still a few things that we 

hope to do before our departure in May, 

mainly visit Spišsky Hrad and build a few 

connections for future collaborations.  

When we return to MSU, we plan to 

continue our research on BCIs, using 

the knowledge gained during our time 

at TUKE.  We have thoroughly enjoyed 

learning about the history and traditions 

of Košice and are incredibly grateful 

for this opportunity of a lifetime. 

Mini-Erasmus – „Čekni“ BERG

in the fi eld of Brain-Computer Interfaces 

(BCIs).  We conducted a study, comparing 

various consumer- and medical-grade 

EEG systems, and wrote a paper on our 

fi ndings, which was recently accepted to 

the Radioelektronika conference, part 

of The Microwave and Radio Electronics 

Week 2019.  The conference will be 

held halfway through April in Pardubice 

where we plan to present our fi ndings.

We also had the pleasure of meeting 

Professor Peter Sinčák and his students 

Ján Magyar and Lukáš Hruška after a pre-

sentation that we gave about ongoing 

projects at the Social, Therapeutic, and 

Robotic Systems Lab and the Center 

for Advanced Vehicular Systems, 

where we work at MSU.  Ján and Lukáš 

enthusiastically volunteered to take on 

the responsibility of showing us where 

students hang out in their free time.  We 

quickly learned that there is an acquired 

taste for Tatratea, which we do not seem 

to possess, and that many of the local 

beers, as well as those that are unpaste-

urized, are quite delicious.  During our 

stay, we have tried several tasty, local 

V dňoch 12. – 13. marca 2019 

sa na FBERG TUKE uskutočnila dvojdňová 

akcia pre žiakov Gymnázia Poštová 9 

v Košiciach. Už samotný názov akcie 

napovedá, že išlo o krátkodobý pobyt 

študentov v inom, než ich štandardnom, 

školskom prostredí. Hlavným cieľom 

akcie bolo priblížiť žiakom strednej 

školy „život“ vysokoškoláka s dôrazom 

na  vzdelávacie aktivity prebiehajúce 

na vysokej škole, ako aj predstaviť 

im výhody, dôležitosť a pôvab 

štúdia technického zamerania. 

Program sa niesol v znamení multi-

disciplinarity fakulty, ktorá je ukrytá 

už v samotnom jej názve. Na príprave 

akcie a celom jej priebehu sa podieľali 

nielen pedagogickí pracovníci, študenti 

všetkých troch stupňov štúdia na FBERG 

TUKE, ale aj pozvaní hostia z praxe. 

Po slávnostnom otvorení a pred-

stavení TUKE dekanom FBERG, 

prof. Ing. Michalom Cehlárom, PhD., 

pokračoval program prednáškou 

o virtuálnej realite: „Virtuálna realita 

v škole, v živote, vo vede a v praxi“ . 

Po krátkej prestávke boli žiaci rozdelení 

do 4 skupín, pričom každej zo skupín 

bol pridelený sprievodca z radov 

študentov. Tým bol vytvorený priestor 

pre žiakov na neformálnu diskusiu 

s našimi študentmi. Témy workshopov 

v prvý deň sa niesli v znamení „Virtuálna 

realita – nástroj skúmania a hier“ , 

„Virtuálna realita – nástroj expedície 

vo fi rme“ , „Geokešky“ , „Ako zistím 

prítomnosť ťažkých kovov vo vode?“ 

Druhý deň začal prednáškou pozvaného 

hosťa z praxe s názvom „Export-import, 

logistika a clo“ . Po krátkom vstupe 

o nespornom význame baníctva aj 

v 21. storočí nasledovala dynamická 

prednáška „Nerastné suroviny v živote“ , 

počas ktorej sa žiaci dozvedeli o tom, 

z čoho sa skladá mobilný telefón. Keďže 

aktuálnou témou dnešných dní sú 

zemské zdroje a možnosti ich obnovi-

teľnosti, v programe táto téma „Zemské 

zdroje hravou formou“ nesmela chýbať. 

Následne v skupinách spolu so sprievod-

com prechádzali jednotlivé stanovištia 

prebiehajúcich workshopov: „Ryžovanie 

zlata“ , „Geodézia v praxi“ , „Požiarnici 

na pôde univerzity“ a „Ropa v kvíze“ . 

Najzaujímavejšie aktivity podľa 

gymnazistov boli: „Ryžovanie zlata“, 

„Nerastné suroviny v živote“ , „Virtuálna 

realita – nástroj skúmania a hier“ . Podľa 

očakávania sa im najviac páčili a najviac 

im z ich pohľadu priniesli aktivity 

spojené s virtuálnou realitou, no kladne 

ohodnotili aj prístup samotných 

vysokoškolských pedagógov, študentov 

a za prínosnú považovali aj prednášku 

z praxe „Export-import, logistika a clo“ .

Autor:

doc. RNDr. Jana Pócsová, PhD.

Z poskytnutého slovného hodnotenia 

zo strany žiakov vyberáme: 

„Väčšina z nich bola veľmi pútavá, 

a aj keď k tomuto študijnému odboru 

nemám až taký vzťah, zaujalo ma to.“

„Páčilo sa mi, že nás sprevádzali 

nielen učitelia, ale aj študenti. Celá 

akcia bola v priateľskom duchu.“

„Bolo ich viacej, ale najmä práca s GPS 

zariadením, pretože sme sa počas 

hľadania miest mali šancu porozprávať 

s pani profesorkou z TUKE.“

„Všetky o virtuálnej realite. Nevedela 

som, že sa využíva aj inak, ako len hra.“
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Súčasný rozvoj 

automobilového 

priemyslu a nové 

trendy v oblasti 

automotive kladú 

stále vyššie nároky 

na vývojárov a konštruk-

térov. SjF TUKE v spolupráci s praxou 

ponúka študentom možnosť oboznámiť 

sa s problematikou vývoja, konštrukcie 

a výroby automobilov priamo v centrách, 

kde sa automobily navrhujú a vyrábajú.

V dňoch 9. až 12.4.2019 sa 35 študentov 

Katedry automobilovej výroby 

a študentov zapojených do projektu 

„Disk“ pod vedením 5 pedagógov 

zúčastnilo exkurzie do Kunovíc 

a Mladej Boleslavi v Českej republike.

Prvý deň sme navštívili závod Evektor 

Kunovice, ktorý sa okrem inžinieringu 

v oblasti automotive zaoberá aj 

vývojom a výrobou lietadiel. Okrem 

výroby malých „ultralightov“ sme mali 

možnosť obhliadnuť si dva lietajúce 

prototypy dopravného lietadla EV 55 

Outback. Návštevu závodu sme ukončili 

prehliadkou leteckého múzea, ktoré 

sídli v blízkosti areálu f. Evektor. Druhý 

deň sme navštívili vývojové centrum 

ŠKODA Auto v Mladej Boleslavi, kde sme 

si pozreli virtuálne štúdio a dynamickú 

skúšobňu. Súčasťou programu bola 

aj obhajoba študentského projektu 

V rámci prepojenia výučby s praxou 

dňa 20.03.2019 22 študentov 3. ročníka 

Bc štúdia SjF TUKE z Katedry strojárskych 

technológií a materiálov (zameranie 

Strojárske technológie a materiály 

a Počítačová podpora strojárskej 

výroby)  v sprievode 2 pedagógov 

navštívili spoločnosť Handtmann 

Slovakia, s.r.o., ktorá sa zaoberá 

výrobou hliníkových odliatkov pre 

automobilový priemysel (pre hnacie 

ústrojenstvo, podvozok a karosériu). 

Medzinárodne činný podnik s hlavným 

sídlom v meste Biberach (Nemecko) 

a pobočkami v meste Annaberg 

Exkurzia 
„Proces návrhu 

a výroby 
automobilov“

Strojári v spoločnosti 
Handtmann

„Návrh hliníkového disku automobilu“, 

kde 8 študentských tímov prezentovalo 

svoje trojmesačné snaženie v oblasti 

navrhovania automobilového disku. 

Po obede sme navštívili múzeum ŠKODA 

Auto a výrobný závod, kde sme si pozreli 

lisovňu, časť zvarovne a montážnu 

linku automobilov ŠKODA. Tretí deň 

sme strávili prehliadkou jednotlivých 

oddelení konštrukčnej kancelárie 

AUFEER DESIGN Mladá Boleslav. 

Oboznámili sme sa s prácou na oddele-

niach: konštrukcie karosérií a plastových 

dielov automobilu, konštrukcie lisova-

cieho náradia a projektovania zváracích 

liniek. Po obede program pokračoval 

prehliadkou vývojového centra fi rmy 

IDIADA CZ a.s. Oboznámili sme sa 

s oddelením konštrukcie nárazníkov, 

surfacingu a FEM výpočtov. Mali sme 

(Nemecko), Košice  (Slovensko) a Tianjin 

(Čína) má k dispozícii viac ako 80 plne 

automatizovaných strojov na tlakové 

liatie so studenou komorou s uzatvá-

racími silami do 4000 ton. Spoločnosť 

aplikuje pri výrobe odliatkov z hliníka 

i horčíka a ich zliatin technológiu 

vysokotlakového odlievania, gravitač-

ného odlievania do kovových foriem 

i odlievanie technikou lost foam. 

V rámci exkurzie študenti mali možnosť 

oboznámiť sa s históriou fi rmy i jej súčas-

nosťou, reálne poznať výrobu tlakového 

odlievania hliníkových komponentov 

pre automobilový priemysel. Súčasťou 

možnosť vidieť simuláciu procesu 

vystreľovania airbagov pri nárazových 

skúškach automobilov a všetkého čo 

s tým súvisí. Taktiež sme mohli vidieť 

nové testovacie a skúšobné centrum. 

Veľkou motiváciou pre študentov bolo, 

že v každej z fi riem sa mohli stretnúť 

s našimi absolventmi, ktorým sa práve 

vďaka projektu „Disk“ podarilo nájsť 

si prácu v tomto zaujímavom odvetví 

strojárstva. Plní dojmov a motivácie 

sme sa v piatok v ranných hodinách 

šťastne vrátili do areálu našej univerzity. 

Na záver by sme sa radi poďakovali 

všetkým pracovníkom spomínaných 

fi riem, ktorí exkurziu podporili 

a pripravili pre nás hodnotný program.

exkurzie bola prehliadka nástrojárne, 

detailne boli demonštrované metódy 

kontroly odliatkov (spektroskopia, rtg 

diagnostika, zariadenie pre hodnotenie 

rozmerovej presnosti odliatkov), CNC 

výroba dielcov a výukové centrum 

so zavedeným praktickým vzdelávaním. 

Naše poďakovanie patrí pracovníkom, 

ktorí nám exkurziu umožnili a poskytli 

nám odborný výklad, menovite 

p. Ing. Erike Vargovej, p. Ing. Gabrielovi 

Bartkovi, p.  Mgr. Ľubošovi Hronskému 

a p. Milanovi Mlynárčikovi.

Autori:

doc. Ing. Michal Fabian, PhD.,

doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.

Autor:

doc. Ing. Jana Tkáčová, PhD. 
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Trinásteho marca 2019 zorganizovala 

EkF TUKE ďalšiu zo série exkurzií 

k svojim partnerom z praxe. Tento 

rok bola do programu po prvýkrát 

zaradená spoločnosť Allianz - Slovenská 

poisťovňa. Cieľom bolo zblízka spoznať 

chod spoločnosti, ktorá svojou veľkosťou 

a rozsahom poskytovaných služieb 

dlhodobo patrí k najväčším poisťovacím 

spoločnostiam Európy. Allianz uvítala 

našich študentov s plnou vážnosťou, 

keď si hneď v úvode slovo zobral 

viceprezident spoločnosti, pán Venelin 

Yanakiev. V krátkosti predstavil nielen 

fi rmu a jej činnosť, ale predovšetkým 

sa snažil študentom predstaviť svoju 

cestu k postaveniu, v ktorom dnes je 

a motivovať ich k otvorenému a širšiemu 

pohľadu na možnosti, ktoré sa im pri 

výbere budúceho povolania vyskytnú. 

Dôkazom toho, že svojou prednáškou 

zaujal, bola aj krátka, v angličtine vedená 

Študenti na cestách 
 dve exkurzie, 
množstvo nových 
skúseností

diskusia na záver či interné rozhovory 

študentov na témy, ktoré na prednáške 

odzneli. Získanú teóriu pozitívneho 

prístupu si následne mnohí overili pri 

analýze výsledku krátkeho testu, ktorý 

mal odhaliť či by sa na prácu poradcu 

v poisťovníctve hodili. Ako študenti 

skonštatovali, žiaden test nie je dokonalý 

a aj negatívny výsledok môže byť len 

malou prekážkou, ktorú je na ceste 

za úspechom potrebné prekonať. A tak 

sa zatiaľ svojej možnej kariéry v tejto 

oblasti nevzdávajú – aj keď náhodou test 

nedopadol v ich prospech. Program bol 

však nabitý ďalšími prednáškami, plnými 

odborných faktov a dát, čím študenti 

mohli nazrieť pod pokrievku zložitosti 

práce pre veľkú poisťovaciu spoločnosť. 

Keď po niekoľkých hodinách zo spoloč-

nosti odchádzali, konfrontácia predstáv 

a reality vytvorila množstvo otázok, 

nad ktorými bolo potrebné rozmýšľať. 

O svoje zážitky sa podelili aj 

niekoľkí účastníci exkurzie:

„V Allianz sa nám najviac páčila prednáška 

v angličtine, od viceprezidenta spoloč-

nosti, Venelina Yanakieva, ktorý rozprával 

všeobecne o živote a práci, a snažil sa nás 

motivovať.“ (študentka FBI, 1. r./1.st.)

„Allianz nám ponúkol veľmi zaujímavú 

a obšírnu prednášku o poisťovníctve.“ 

(študentka FBI, 2.r./1.st.)

„V Allianz oceňujem pripravenosť 

prednášajúcich, ale chýbali mi názorné 

ukážky v praxi.“ (študentka FBI, 1.r./2.st.)

„Exkurzia sa mi páčila, najmä jej úvodná 

časť s viceprezidentom spoločnosti, ale aj 

praktické informácie o možnostiach za-

mestnania sa v spoločnosti. Ak by to bolo 

doplnené ešte aj návštevou pracovísk, 

bolo by to fajn.“ (študent FBI, 2.r/2.st.)

ŠTUDENTI EKF NA PÔDE ALLIANZ - 
SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, BRATISLAVA

V polovici marca tohto roku usporia-

dala Ekonomická fakulta už tretí ročník 

exkurzie u dlhoročného partnera – LKW 

Walter vo Viedni. Tento ročník priniesol 

jednu zmenu a tou bolo spojenie síl 

dvoch fakúlt TUKE  - EkF a FBERG. 

Výsledkom bolo, že nielen študenti 

všetkých ročníkov a obidvoch programov 

EkF, ale aj študenti odborov Priemyselná 

logistika a Dopravná logistika podniku 

z FBERG, sa mohli na exkurzii zúčastniť. 

Spoločnosť LKW Walter zapôsobila 

na študentov hneď na úvod, keď sa im 

SHEQ manažér spoločnosti, Jan Pritz, 

prihovoril plynulou slovenčinou. 

Ako sa neskôr ukázalo, slovenčina 

na chodbách rakúskej spoločnosti 

znie pomerne často, keďže takmer 

tretinu jej zamestnancov tvoria 

práve Slováci. Po krátkej prezentácii 

spoločnosti program pokračoval 

prehliadkou vnútorných priestorov 

fi rmy, počas ktorej študenti mohli 

v malých skupinkách sledovať prácu 

logistov priamo v praxi. Záplava otázok, 

ktorá sa zniesla na ich sprievodcov, 

ako aj na samotného pán Pritza, 

svedčí o atraktívnosti ponúkaných 

možností v tejto spoločnosti. 

Exkurzia síce trvala len pár hodín, 

ale dala študentom veľa. 

Za všetko hovoria vyjadrenia 

niekoľkých účastníkov:

„Hodnotím to veľmi pozitívne. Oceňujem, 

že nám boli prezentované zaujímavé 

informácie z prvej ruky a že sme sa mohli 

na vlastnej koži zoznámiť s prostredím 

spoločností.“ (študent FBI, 2.r/2.st.)

„Exkurzia sa mi páčila, a to najmä 

praktické poznatky z fungovania 

spoločnosti a možnosti zamestnania. 

Oceňujem návštevu pracovísk v LKW 

Walter.“ (študent FBI, 2.r/2.st)

„Podľa mňa, z pohľadu študenta, bola 

exkurzia vo Viedni veľmi prínosnou. 

Rozšírila obzor na hľadanie si 

práce po skončení štúdia, nielen 

na Slovensku, ale aj v zahraničí. Páčilo 

sa mi, že spoločnosť LKW Walter to 

neriešila len formou prednášok, ale 

aj sprevádzaním nás po útrobách ich 

fi rmy. Bol to pre mňa príjemne strávený 

čas, vedený v pozitívnej a uvoľnenej 

nálade. Odnášam si odtiaľ veľa nových 

informácií.“ (študent FBI, 1.r./2.st.) 

„V LKW Walter bola  zaujímavá 

prednáška s vystihnutou podstatou, 

obohatená o prepojenosť s praxou. 

Páčilo sa mi, že sme sa rozdelili do skupín 

a následne sme videli prácu v programe, 

v ktorom pracujú a čo táto práca 

obnáša.“ (študentka FBI, 1.r./2.st.)

 „V LKW Walter som sa dozvedela 

ďalšie nové veci o logistike ako takej 

a o fi rme.“ (študentka FBI, 2.r./1.st.)

 „Najviac sa nám páčila prednáška, 

respektíve predstavenie fi rmy LKW 

Walter. Zaujala nás ponúkaná 

práca, no ešte väčšmi priestory 

fi rmy.“ (študentka FBI, 1. r./1.st.)

„V LKW Walter to bolo perfektné 

a rád by som tam išiel na prax 

v 2020.“ (študent FBI, 1.r./1.st.)

„Špedičná fi rma LKW Walter je 

zameraná na môj študijný odbor, ktorý 

ma veľmi baví, po skončení štúdia by 

som rada pôsobila v takejto prestížnej 

spoločnosti.“ (študentka PLG, 2.r./2.st.)

„Najviac sa mi páčila exkurzia v LKW 

Walter, keďže študujem dopravnú 

logistiku podniku. Plánujem využiť 

ponuku letnej stáže a následne 

po ukončení štúdia pôsobiť v oblasti 

vyhodnocovania efektívnosti procesu 

prepravy a navrhovania opatrení pre jej 

zvyšovanie.“ (študent DLP, 1.r./2.st.)

ŠTUDENTI EKF A FBERG 
SPOLOČNE V LKW 
WALTER, VIEDEŇ dve exkurzie, 

„

“

„

“Ďakujeme za umožnenie sa zúčastniť tak významných exkurzií, pre študentov 

EkF a FBERG TUKE. Allianz Slovenská poisťovňa Bratislava aj LKW Walter Viedeň 

boli ďalšie zo série exkurzií tohto typu na EkF a my veríme, že pre niektorých 

našich študentov budú aj prvým krokom v úspešnej kariére. Držíme palce. 

EkF a FBERG TUKE

Autor:

Ing. Manuela Raisová, PhD.
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Súťaž o najlepšiu semestrálku 
Ekonomickej fakulty môže byť to pravé aj pre teba!

PC klub

Ekonomická fakulta TUKE pripravila 

v tomto akademickom roku súťaž pre 

svojich študentov (Bc. a Ing. stupňa 

štúdia), v ktorej mohli zužitkovať svoje 

semestrálne práce z rôznych predmetov. 

Študenti sa mohli do súťaže zapojiť 

so semestrálnou prácou spracovanou 

v ktoromkoľvek predmete v rámci dvoch 

študijných programov EkF. Výzvou 

bolo prísť ju kreatívne odprezentovať 

a v priebehu 5 minút vystihnúť problém 

témy práce tak, aby zaujal  publikum. To 

rozhodovalo v hlasovaní o tom, kto bude 

víťazom. Samotná súťaž sa uskutočnila 

12.03.2019 v priestoroch Kongresového 

centra TUKE. Celú súťaž moderovala 

garantka súťaže, doc. Ing. Júlia 

Ďurčová, PhD. O umiestnenie 

na prvých troch miestach a zaujímavú 

finančnú odmenu (1. miesto – 300 €, 

2. miesto – 200 €, 3. miesto – 100 €) 

sa uchádzalo 10 súťažných tímov 

(mohlo sa súťažiť buď individuálne, 

alebo aj v tíme). V plnej sále si ich 

prezentácie vypočulo publikum zložené 

zo študentov a pedagógov EkF, ktoré 

v hlasovaní rozhodlo, že na prvých 

troch miestach sa umiestnili:

1. miesto Tomáš Koščuško, študent 

1. ročníka Bc. stupňa štúdia, s témou: 

Fenomén second-hand obchodov;

2. miesto Damián Cap, študent  

3. ročníka, Bc. stupňa štúdia,  

s témou: Bitcoin v decembri 2017;

3. miesto Natália Slyvkanič, študentka 

2. ročníka Bc. stupňa štúdia, s témou: 

Finančná gramotnosť obyvateľov 

vo vybraných štátoch.

Víťazi si svoje ocenenia v podobe 

finančnej odmeny prevzali z rúk dekana 

EkF, doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD. 

a garantky súťaže, doc. Ing. Júlie 

Ďurčovej, PhD. Celá súťaž sa niesla 

v  príjemnej atmosfére, za čo 

patrí poďakovanie predovšetkým 

organizačnému tímu, ktorý stál 

za skvelou prípravou. Súťažiaci ocenili 

možnosť stretnúť sa a už sa pýtali 

na ďalšie ročníky súťaže. Víťazom, 

ako aj všetkým zúčastneným srdečne 

blahoželáme a tešíme sa na ďalšie 

ročníky. Fotodokumentáciu zo súťaže si 

môžete pozrieť na: www.ekf.tuke.sk

Autor: 

doc. Ing. Júlia Ďurčová, PhD.

PC Klub tvorí súčasne osem klubov 

pôsobiacich na internátoch v Košiciach 

a Prešove. Konkrétne na internátoch 

Boženy Němcovej, Ferka Urbánka, 

Rampová, Jedlíkova 5, Jedlíkova 

9,  Jedlíková 13, Budovateľská 13 

a Budovateľská 31. Hlavným a dôležitým 

cieľom všetkých PC klubov na 

jednotlivých internátoch je spoločná 

komunikácia a riešenie problémov 

pripojenia sa do akademickej siete 

SANET. Členovia PC Klubu majú možnosť 

úspešne absolvovať Cisco CCNA kurzy, 

ktoré vyučujú bývalí úspešní členovia 

klubu. Najväčšou a hlavnou výhodou 

PC klubu je možnosť pracovať v rôznych 

a veľmi žiadaných oblastiach IT, či už 

je to „sieťarina“, ktorá spočíva prácou 

s prepínačmi a smerovačmi, alebo 

konfiguráciou CISCO access pointov. 

PC klub má pod správou taktiež IP 

telefóny, kde si člen môže vyskúšať 

prácu s protokolom VOIP. Z oblasti 

programovania sa člen môže naučiť 

vytvárať rôznorodé skripty na meranie 

teploty až po vytváranie vlastných kon-

trolných scriptov v rámci monitorovania 

siete.  Využiť svoje skúsenosti je možné 

pri úprave existujúceho, respektíve 

pri vývoji nového informačného 

systému PC klubu. Spravujeme niekoľko 

výkonných serverov a diskových polí, 

tým pádom tu vzniká možnosť naučiť sa, 

čo to ohľadom virtualizácie. Z oblasti 

elektroniky poskytuje možnosť učiť sa 

a pracovať s platformami Raspberry 

Pi, Arduino, respektíve vyvíjať vlastné 

mikropočítače. Môžeš si nájsť čokoľvek 

iné z oblasti informatiky, elektroniky 

a elektrotechniky a naučiť sa niečo nové 

a následne to využiť po skončení školy, 

čo a koľko sa naučíš závisí len na tebe.

Za posledné semestre sa PC Klub 

venoval a venuje hlavne rozvoju 

bezdrôtového pripojenia na internátoch 

TUKE. Za tento školský rok sa nám 

podarilo dokončiť kompletnú výmenu 

optických spojov na internátoch Boženy 

Němcovej, Ferka Urbánka a Jedlíkovej 

9. Na internáte Jedlíkova 5 sme počas 

tohto letného semestra rekonštruovali 

serverovňu. Rekonštrukcia sa týkala 

slaboprúdovej a silnoprúdovej kabeláže 

rack-u, taktiež menili sa kompletné 

systémové nastavenia, dopĺňali 

použité disky. V najbližšej dobe máme 

v pláne generačnú výmenu hlavných 

serverov. Tento rok sa členovia PC 

klubu chystajú na Medzinárodné 

podujatie Studenten Netz Treffen 

2019 stretnutie študentských 

organizácií spravujúcich internátne 

siete, ktoré sa koná v Bratislave.

Dvere medzi členov máme každoročne 

otvorené a radi vítame nových 

členov na našich konkurzoch. 

Autor: 

Šimon Liška
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10 TIPOV,
ktoré śa nebudú stáś ve¾a a ochrániš 

vïaka nim životné prostredie

Separuj odpad.

Používaj vlastnú tašku, vrecúško.

Nekupuj vodu balenú v plaste.

Nos si vlastné nádobky.

Používaj na dopravu na TUKE bicykel, MHD.

Uprednostòuj elektronické dokumenty.

Zastavuj vodu pri umývaní rúk, zubov.

Nos si vlastnú f¾ašu, keepcup.

Nepoužívaj plastové slamky.

Sleduj informácie o zmene klímy.

1 23 45 67
9 8

10

#plasticfreeTUKE
Vedeli ste, že každú minútu vpláva 

do našich oceánov jedno vrece plné 

plastového odpadu? V priebehu jedného 

roka sa tak nahromadí až 8 miliónov 

ton plastov, ktoré skončia v oceánoch.

Plasty sa stali všadeprítomnými, 

čo predstavuje vážnu hrozbu pre 

prírodu, spoločnosť a globálnu 

ekonomiku. Súčasný systém 

umožňuje rapídny rast plastového 

odpadu. Ročne je vyhodených toľko 

odpadov, že by obišli zem 4-krát.

Trvanlivosť, jedna z najväčších výhod 

plastov, sa stala jeho prekliatím. 

Plasty zostávajú v našom prostredí 

stovky rokov. Každý plast, ktorý 

sa kedy vyprodukoval, je ešte stále 

knižnici ponúkajú ekologické 

poháriky na kávu, mnohé fakulty 

už zaviedli separovaný odpad. 

Na celosvetový problém nadpro-

dukcie plastov sme poukázali aj my, 

študenti 1. ročníka Ekonomickej 

fakulty, a pripravili sme pre Deň 

Zem na TUKE plagáty so sloganom 

#plasticfreeTUKE. V pútavých plagátoch 

sa snažíme spolužiakov zaujať, aby 

sa nad témou zamysleli a uvedomili 

si riziká plastového odpadu.

Znižovanie produkcie plastov je 

dôležitá súčasť adaptácie na zmenu 

klímy. Na EkF TUKE nás študentov 

v letnom semestri v rámci predmetu 

Trvalo udržateľný rozvoj navštívili 

v nejakej forme na našej planéte. A ešte 

veľmi dlho bude. Drobí sa na menšie 

kúsky – mikroplasty, ktoré spôsobujú 

zvieratám neuveriteľné problémy. 

Viac ako 90% všetkých rýb a vtákov 

má vo svojom žalúdku mikroplasty. 

Avšak ohrozené sú nielen zvieratá, 

ale aj my, ľudia. Človek zje počas roka 

v priemere až 70 tisíc mikroplastov. 

Vedieť o probléme s plastami je rozho-

dujúce pre našu planétu. Čoraz viac ľudí 

sa informuje a dozvedá o negatívnych 

dopadoch plastov na životné prostredie 

a začína preto meniť svoje správanie.

Aj naša Technická univerzita 

v Košiciach začína pracovať s témou 

odpadu. V Libresse v Univerzitnej 

Autori: 

Monika Bjalončíková  

Barbara Brixová 

odborníci, ktorí nám pomohli lepšie 

pochopiť problém klimatickej zmeny.  

Napríklad klimatológ SHMÚ, Pavel 

Šťastný, porozprával ako sa mení 

klíma a aké adaptačné a mitigačné 

opatrenia nám môžu pomôcť zmenu 

zvládnuť. Braňo Moňok z Priateľov 

Zeme sa venuje projektom znižovania 

komunálneho odpadu a vysvetlil, že 

znižovať odpad je nielen ekologické, 

ale aj ekonomické. Študenti sa tiež 

stretli so stredoškolákmi z iniciatívy 

Friday ś for future, ktorí môžu byť 

inšpiráciou pre všetkých mladých ľudí.

Viete, aký odpad je najlepší? Ten, 

ktorý nikdy nevznikne! Existuje 

mnoho náhrad plastov, ktoré 

znižujú ich spotrebu. A každá veľká 

zmena začína u jednotlivca. 

Preto veríme, že naše aktivity aj 

prednášky, ktorých sme sa zúčastnili, 

prispejú k tomu, aby sme si všetci 

častejšie uvedomovali, aké 

dôležité je chrániť našu Zem.

Zdroje: 

www.greenpeace.org; plasticoceans.org;  
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Metallurgy 2019

SjF at the OECD 
Conference

Strojár Inovátor

Herľany Camp 2019

Open KSK Headis 
Championships 2019

Author: 

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

Author: 

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

Author: 

Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.

Kolektív RADY ZO OZ PSaV, TUKE

www.odbory.tuke.sk

On April 11, 2019, the Faculty of 

Materials, Metallurgy and Recycling 

of TUKE held the 25th year of Student 

Scientific and Technical Conference 

– Metalurgia 2019 /Metallurgy 2019/. 

The conference was held under the 

auspices of the Ministry of Education, 

Science, Research and Sport of the 

SR. Fifty students have competed in 

the following sections: Metallurgy, 

Materials, Energy Engineering and 

Industrial Ceramics, Environmental 

Science and Integrated Management 

Systems. The conference was also 

attended by students of partner 

universities and secondary schools. 

We congratulate the winners and 

thank everyone for showing us their 

favour, and we are looking forward 

to seeing you again next year.

On April 3, 2019, representatives of 

the Faculty of Mechanical Engineering 

of TUKE participated in the OECD 

Conference, held for the permanent 

OECD representatives based in Paris 

(about 80 ambassadors from all OECD 

member countries were present). 

11 selected innovative Slovak 

companies and products were 

presented to the participants. The 

Faculty of Mechanical Engineering 

presented the fuel-efficient car from 

the Eco Shell Marathon project. Ms 

Lubyová, the Minister of Education, 

Science, Research and Sport of the 

Slovak Republic, also took personal 

interest in the exhibit of the faculty.  

The Dean of the Faculty of Mechanical 

Engineering opened the sixth year 

of the Strojár Inovátor /Engineer 

Innovator/ competition for secondary 

school students in the premises of the 

University Library. On March 20, more 

than 60 students with 37 projects 

took part in the competition in two 

sections. The winners of the sections 

were Balázs Gáspár from Komárno with 

the project “Inovácia prevodovej skrine 

hrotového sústruhu SU 110/500” /

Innovation of centre lathe SU 110/500 

gearbox/ and Dominik Miško from 

Poprad with the project “Autá ovládané 

hlasom” /Voice-operated cars/. Tomáš 

Onuško from Košice with his project 

“Simulácia riadenia diesel-elektrického 

rušňa 750 (T478.0) /Simulation of 

diesel-electric locomotive 750 

(T478.0) control” and Patrik Mlynár 

from Spišská Nová Ves with the project 

“3D tlačiareň” /3D printer/ finished in 

second places. Third places were taken 

The Council of ZO OZ PŠaV at the 

Technical University of Košice 

organizes a children ś summer camp. 

When: July 8 – July 19, 2019;

Where:  ÚVZ Herľany;

For whom: children aged 7 to 15;

Price: 190 € for children of TUKE 

Union members, 240 € for children 

of employees who are not members 

of the TUKE Union, and others. 

The price includes: pedagogical 

supervision, health care provided 

by a nurse, accommodation, food, 

transport and insurance.

You can sing up your child for 

the camp through the form: 

https://forms.gle/9JJZxYpWzbnJSoyj7

For more information, contact 

the TUKE Union:

Email: ozpsav@tuke.sk or klaudia.

sandorova@tuke.sk

Phone: 055 602 2007

We look forward to meeting 

your children.

KTV currently offers a new sport called 

“headis”, which is a combination of 

table tennis and heading. In February, 

KTV TUKE organized the “Open KSK 

Headis Championships 2019”, where 

the players of the Comenius University 

in Bratislava and Technical University 

of Košice measured their strength for 

the first time. The tournament was 

inaugurated by Rastislav Trnka, the 

President of the Košice Self-Governing 

Region: “Headis is developing very 

fast in the world and the number of 

players is increasing exponentially. We 

also see the potential from the point 

of view of our region, and therefore 

we decided to support this university 

club of Košice. I believe that thanks 

to the premiere KSK Championships, 

headis will find new fans.” 

by Jozef Filo from Bánovce nad Bebravou 

with the project “Multifunkčné hyd-

raulické zariadenie na štiepanie dreva 

a lisovanie ovocia” /Multifunctional 

hydraulic equipment for wood splitting 

and fruit pressing/, and Matúš Baláži 

and  Lukáš Neupauer from Spišská Nová 

Ves with the project “Multifunkčný 

nízkozdvižný vozík” /Multifunctional 

pallet jack/. Tomáš Špitalík and Samuel 

Piškanin from Snina received the most 

votes in the online poll for their project 

“Elektroinštalácia motorového vozidla” /

Motor vehicle wiring/.  The Dean ś Award 

was awarded to Jaroslav Fenik from 

Tvrdošín for the project “CNC frézka” /

CNC milling machine/. We would like to 

congratulate all winners and thank all 

participants, and we look forward to the 

next seventh year of the competition.  
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Veľké veci
sa dejú samé od sebaWashington Heights je časť Manhattanu, 

ktorá sa stala domovom imigrantov 

z Karibiku a na rok aj mojím domovom. 

Väčšina turistov neprejde ponad 

96. ulicu. Na to, aby ste sa dostali 

do Washington Heights, potrebujete 

zobrať expres vlak A a prejsť ponad 

Harlem do horného Manhattanu, 

vystúpiť na 181. ulici a zobrať eskalátor 

nahor. Rozhliadnuť sa a zaostriť na most 

prvého prezidenta Georga Washingtona 

a západ slnka ponad rieku Hudson. 

Heights vstávajú s prvými rannými lúčmi 

slnka na najvýchodnejšom požiarnom 

schodisku, aké poznáte z fotografi í. 

Každý má prácu a každý má sen. Každý 

má obľúbenú bodegu a obľúbenú šálku 

kávy, ktorá chutí ako naša Popradská. 

Mňa sem zavialo z trochu iného kúska 

sveta a povedzme, že som ako blondína 

ľahšie zapamätateľná a po prvej 

návšteve Coff ee pastry sa na mňa 

rodinka z Mexika, ktorá ju vlastní, 

usmieva každým razom, pozná moju 

objednávku, tak tretinu môjho životného 

príbehu a snaží sa vylepšiť moju 

španielčinu. Ešte nevedia, že márne.

Do New Yorku som sa dostala vďaka 

IAESTE stáži v odbore IT. V prvom 

ročníku na vysokej škole, pri prezentácii 

študentských organizácií, ma najviac 

zaujalo IAESTE. Moja pohnútka bola 

jednoduchá - chcela som cestovať. 

Rýchlo som sa zorientovala a nabrala 

som vášeň pre stáže, ktoré hľadáme 

tuto na Slovensku, aby slovenskí 

študenti mali možnosť vycestovať 

na odbornú stáž do zahraničia. Tak 

som si nejako plávala vecami, čo ma 

bavili. Vylepšovala si angličtinu. 

Po dvoch rokoch pôsobenia v IAESTE 

som sa dostala na najdôležitejšiu 

konferenciu našej organizácie 

a po týždni v Berlíne som odchádzala 

s prísľubom stáže vo veľkom jablku. 

To bolo pre mňa obrovské. Moja 

chuderka mamka vyše 10 rokov 

počúvala ako dobre by sme sa mali, 

keby sme žili v New Yorku a aké 

divadlo by sme mohli vidieť. Dokým 

som sa tam aj naozaj dostala som 

prešla mnohými prekážkami a veľkým 

strachom. Ale to asi patrí k tomu. 

V najrýchlejšom meste na svete som 

si uvedomila, že všetci potrebujeme 

spomaliť. Všetko na nás počká. Čo 

si škrabeme, to sa nezahojí. Perspektíva 

je najlepší dar, aký si môžeme 

darovať a v medzinárodnom tíme 

kotvia najinšpiratívnejšie nápady.

Mala som šancu vidieť muzikál 

na Broadwayi s človekom, s ktorým 

sme o tom snívali odkedy sme hrávali 

skrývačky. Smiali sme sa spolu 

s výhľadom na Empire State Building. 

Mala som šancu spoznať množstvo 

príbehov, ktoré zo mňa postupne 

vyformovali iného človeka. 

Aj na Slovensku má každý prácu 

a sen. Školu a sen. Očakávania a sen. 

Otvorte si dvere a pridajte sa k IAESTE. 

Veľké veci sa dejú samé od seba, 

stačí im len ukázať, že môžu.

IAESTE dáva príležitosť študentom, ktorí 

nemusia vynikať. Ktorí si myslia, že nie 

sú dosť dobrí. Stáž z vás urobí študenta, 

ktorý vyniká. Len tomu dajte šancu.

Autor:

Ľubica Komarová
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TUKE, UVP TECHNICOM, KOŠICE

VýSTAVA

6. mája o 17:00 hod.
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v areáli TUKE

organizátori     partneria balon.sk
pridaj sa k fieste na


