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Vážené kolegyne a kolegovia,  

milé študentky, milí študenti!

Dovoľte mi, aby som Vás pozdravil pri príleži-

tosti otvorenia akademického roka 2019/2020 

na Technickej univerzite v Košiciach. 

Ďakujem najmä Vám, novým poslucháčom, že ste 

si zvolili našu univerzitu za miesto svojho ďalšieho 

štúdia. Blahoželám Vám k tomuto rozhodnutiu 

a uisťujem Vás, že to bolo správne a rozumné 

rozhodnutie pre Vašu ďalšiu budúcnosť. Nastupujete 

na školu, ktorá patrí medzi popredné výskumné 

a vzdelávacie univerzity na Slovensku. Mali ste 

možnosť zvoliť si zo širokého spektra takmer 60 

bakalárskych študijných programov na niektorej 

z našich deviatich fakúlt. Vďaka úspešnosti 

v projektoch Vám v súčasnosti univerzita ponúka 

veľmi dobré materiálne podmienky pre štúdium, 

novodobé informačné a komunikačné technológie, 

modernú prístrojovú a technickú infraštruktúru.

Univerzita kladie veľký dôraz na zvyšovanie kvality 

vo všetkých jej činnostiach, najmä vo výskume 

a vzdelávaní. Technická univerzita v Košiciach je 

v rámci svetových ratingových agentúr hodnotená 

ako jedna z najlepších univerzít na Slovensku. 

Snažte sa poctivým a svedomitým plnením 

študijných povinností získať diplom, ktorý má 

hodnotu nielen doma, ale aj v zahraničí. Učitelia 

a pracovníci našej univerzity sú pripravení, 

prostredníctvom svojich schopností a vedomostí, 

pomáhať Vám pri dosahovaní tohto cieľa. Záleží 

iba od Vás ako túto šancu využijete a zhodnotíte 

vo svoj prospech. Želám Vám veľa úspechov 

Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

rektor

v štúdiu a mnoho nezabudnuteľných chvíľ 

strávených počas vysokoškolského života. 

Laboratóriá excelentného výskumu, etablované 

vďaka zdrojom zo štrukturálnych fondov na fakultách 

našej univerzity disponujú výskumnou prístro-

jovou infraštruktúrou často na špičkovej úrovni. 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM sa postupne 

stáva medzinárodne uznávaným centrom výskumu 

a transferu technológií, v ktorom by mali nájsť 

uplatnenie mladí tvoriví ľudia túžiaci po určitej 

pridanej hodnote. Snažíme sa takto redukovať 

únik mozgov z regiónu. Našou povinnosťou je 

motivovať talenty, umožniť im rozvoj, poskytnúť im 

príležitosti, zaujímavé projekty a v neposlednom 

rade im ponúknuť podmienky na slušnú existenciu. 

Vďaka mnohým správnym rozhodnutiam v histórii 

našej inštitúcie a výnimočným ľuďom, ktorí na nej 

pôsobili a pôsobia, stojí Technická univerzita 

v Košiciach na pevných základoch a v ďalšom období 

by mala maximálne ťažiť zo svojich silných stránok. 

Všetkým nám záleží na tom, aby sa sebavedomie 

a pozícia Technickej univerzity v Košiciach 

vo všetkých oblastiach naďalej upevňovali, aby 

sa k nej jej študenti, absolventi a zamestnanci hrdo 

hlásili. Úspechy, ktoré naša Alma Mater v uplynulom 

období dosiahla, sú výsledkom zodpovednej 

práce a snahy po neustálom zdokonaľovaní sa 

zamestnancov a študentov tejto univerzity, ktorým 

za to patrí moje úprimné poďakovanie.

Záverom mi dovoľte, aby som Vám všetkým zaželal 

veľa zdravia, odhodlania a tvorivej invencie, 

mnoho osobných a pracovných úspechov.

„

“



Laboratórium 
vysokoteplotných 
koróznych procesov 

Úspech našich 
vedcov v Rusku

Spolupráca TUKE 
s Indian Institute 
of Technology 
Bombay (IITB)

Noví profesori 
na TUKE

Možnosti hospodárskej 
spolupráce 
s Taiwanom 

Autor: 

Ing. Ján Fehér

Autor: 

doc. Ing. František Jakab, PhD. Autor: 

Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.

Autor: 

MVDr. Valéria Geffertová

Autor: 

Ing. Adam Repel

V júni 2019 bola podpísaná Zmluva 

o združení: Laboratórium vysokotep-

lotných koróznych procesov medzi 

Fakultou materiálov, metalurgie 

a recyklácie TUKE a ŽP Výskumno-

vývojovým centrom s.r.o., Podbrezová.

Cieľom združenia je integrácia 

výskumných, materiálových a prístro-

jových kapacít do spoločnej platformy, 

ktorá umožní efektívne realizovať 

výskum a vývoj v oblasti analýzy 

vplyvu agresívnych zložiek spalín 

na vysokoteplotnú koróznu odolnosť 

žiarupevných kotlových akostí valco-

vaných a presných rúr vyrábaných v ŽP 

V dňoch 13.05.2019-17.05.2019 

sa delegácia FBERG pod vedením 

dekana, prof. Ing. Michala Cehlára, PhD., 

prodekana, prof. Ing. Juraja 

Janočka, PhD., a vedúceho pracoviska, 

doc. Ing. Mariana Šofranka, PhD., 

zúčastnila na medzinárodnej konfe-

rencii TOPICAL ISSUES OF RATIONAL 

USE OF NATURAL RESOURCES v St. 

Petersburgu na Mining University 

pod záštitou UNESCO. Medzinárodnej 

konferencie sa zúčastnilo 30 štátov, 

Stavebná fakulta TUKE nadviazala 

úspešnú spoluprácu s indickým 

IITB - popredný vzdelávací inštitút 

nielen v Indii, ale aj vo svete. V dňoch 

2.12.-10.12.2018 absolvovali 

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. 

a doc. RNDr. Pavol Purcz, PhD. týždňový 

pobyt v IITB v rámci programu 

Erasmus+, kde sa venovali nadviazaniu 

a upevneniu spolupráce. V dňoch 

3.3.-9.3.2019 naša univerzita hostila 

profesora Dr. V. Jothiprakasha, tiež 

v rámci programu Erasmus+. Úspešná 

spolupráca pokračovala mesačným 

pobytom doktoranda SvF TUKE, 

Pán rektor, Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav 

Kmeť, CSc., prijal v priestoroch svojej 

kancelárie novovymenovaných 

profesorov TUKE. Je to vždy veľká 

udalosť, keď do radov profesorov TUKE 

prijíma nových členov a hlavne, že  

menovaním profesorov stúpa dobré 

meno a kredit našej univerzity.

Prezident Slovenskej republiky, Andrej 

Kiska, vymenoval dňa 11.6.2019 

nových profesorov aj z TUKE:

•	 prof.	Ing.	Jozefa	Svetlíka,	PhD., 

zo Strojníckej fakulty  TUKE 

vymenovaný v študijnom 

odbore „výrobná technika“

•	 prof.	Ing.	Jána	Viňáša,	PhD., 

zo Strojníckej fakulty  TUKE 

vymenovaný v študijnom odbore 

„strojárske technológie a materiály“

Podľa p. Kisku záleží najmä od pro- 

fesorov, či výkony slovenskej vedy 

budú narastať. Slovenské školstvo 

podľa prezidenta potrebuje reformu. 

Úlohu profesorov vidí vo verejnej 

diskusii, ktorá môže prispieť 

k zlepšeniu súčasného stavu.

Dňa	19.	júla	2019 navštívili TUKE 

významní hostia: p. Larry	Tseng, 

riaditeľ Zastupiteľského úradu 

Taipei v Bratislave, a p. Ching-Nan	

Lin, riaditeľ Ekonomickej divízie ZÚ 

Taipei. S hosťami sa v úvode stretol 

rektor TUKE, Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav 

Kmeť, CSc. Následne bol v priestoroch 

UVP	TECHNICOM organizovaný okrúhly 

stôl na tému „Možnosti	hospodárskej	

spolupráce	s	Taiwanom“ za účasti 

takmer 30 zástupcov akademickej 

sféry a priemyslu. Stretnutie otvoril 

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

prorektor pre inovácie a transfer tech-

nológií. Pán Larry Tseng v rámci svojho 

vystúpenia predstavil hospodárske 

a podnikateľské prostredie, stratégiu 

hospodárskeho rozvoja Taiwanu. 

85 univerzít, 420 účastníkov a odznelo 

na nej 340 súťažných prezentácií. 

Výsledky výskumu realizovaného 

na FBERG prezentovali denní 

doktorandi, Ing. Ján FEHÉR a Ing. Jozef 

ČAMBÁL na tému „Minimalizácia 

seizmických dopadov pri trhacích 

prácach na životné prostredie“. 

Ich prezentácia priniesla riešiteľom 

i fakulte mimoriadny medzinárodný 

úspech v podobe 2. miesta. Oceneným 

mladým vedcom blahoželáme.

a. s. Podbrezová, riešenie aktuálnych 

úloh podnikovej praxe a vývoja 

konkrétnych inovačných riešení. 

Ing. Adama Repela, na IITB. Spolupráca 

oboch fakúlt bude pokračovať 

a veríme, že prinesie veľa prínosov. 
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FORLANG 2019

FBERG - ŠVK 2019

Autor: 

Mgr. Eva Kaščáková, PhD.

Autor: 

doc. Ing. Slavomír Labant, PhD.

Katedra jazykov TUKE v spolupráci s UVP 

TECHNICOM zorganizovala v poradí 

deviaty ročník medzinárodnej vedeckej 

konferencie o cudzích jazykoch 

v akademickom prostredí. Konferencia 

s názvom FORLANG	2019 pod záštitou 

rektora TUKE, Dr.h.c. prof. Ing. Stanislava 

Kmeťa, CSc., sa konala 6.-7. júna. 

Program pozostával z takmer 60 

príspevkov v anglickom, nemeckom, 

ruskom, slovenskom a českom jazyku. 

Veľký záujem vzbudili príspevky, 

ktoré riešili otázky terminológie, 

translatológie i didaktiky odborného 

cudzieho jazyka, interkultúrnej 

komunikácie a aplikovanej lingvistiky. 

Mnohé príspevky, ktorých cieľom 

je diseminácia výsledkov riešenia 

výskumných projektov predstavili 

zaujímavé prepojenia teórie s praxou.

Na FBERG sa uskutočnila ŠVK 2019 

s účasťou v medzinárodnom projekte 

„Student Scientific Professional 

Activities“ riešenému na HGF, 

VŠB-TU v Ostrave.

Výsledky	fakultného	kola	

(29.4.2019)	sú:

Sekcia S1 Vedy o Zemi:

1. Alexander D. Thiessen (ÚGV)

2. Bc. P. Emődi (ÚGKaGIS)

3. Bc. Martin Kráľovský (ÚZZ-GT)

Sekcia S2A Riadenia a Logistiky:

1. Bc. Matej Mikulszky (ÚRaIVP)

2. Martin Múdry (ÚLaD)

3. Martin Muzelák (ÚRaIVP)

Sekcia S2B,3 Ťažba a spracovanie 

nerast. surovín; biológia, ekológia a ŽP:

1. Bc. Peter Sivák (ÚZZ)

2. Bc. Andrea Kicová (ÚZZ)

3. Marek Figlár (ÚZZ)

Zväz slovenských vedeckotechnických 

spoločností ocenil Bc. Siváka a Slovenská 

banská komora ocenila študentov 

Bc. Mikulszkého a Thiessena.

Na	medzinárodnom	kole	(2.5.2019)	

v	Ostrave	sa	študenti	umiestnili:

Sekcia S1: 2. Alexander D. Thiessen

Sekcia S2: 1. Bc. Matej Mikulszky

Sekcia S3: 1. Bc. Peter Sivák.

Autor: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

TUKE na MSR 
v headise

Bowling TUKE 
tour 2019

10. Univerzitný 
turistický výstup

Autor: 

Mgr. Marián Žigala

Autor: 

Ing. Klaudia Šándorová

Prvé majstrovstvá SR v atraktívnom 

športe headis sa uskutočnili dňa 

14. júna 2019 v Bory Mall v Bratislave. 

Turnaj oficiálne otvorilo vedenie 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

Na turnaji sa predstavilo tridsaťdva 

najlepších hráčov headisu na Slovensku, 

ktorí si zahrali o titul majstra Slovenska 

2019 v dvojhrách a v štvorhrách. Prvým 

majstrom Slovenska v hre dvojíc sa stal 

bronzový medailista z posledných 

majstrovstiev Európy – Denis Kurek 

(alias Dendiik), ktorému vo svetovom 

rebríčku aktuálne patrí 19. miesto. 

Vo finálovom zápase štvorhier 

košická dvojica J. Siládi a M. Žigala, 

po odvrátení piatich mečbalov, získala 

premiérový titul Majstrov Slovenska.

Dňa 3.júna 2019 sa uskutočnilo 

vyhodnotenie Bowling TUKE tour 

2019, 9.ročník o putovný pohár 

rektora TUKE, prezidenta Slávie 

TUKE v priestoroch OC Galéria, KE.

Turnaja sa zúčastnilo 11 družstiev 

a 179 hráčov (143 mužov a 36 žien). 

Na prvých 3 priečkach sa umiestnili:

1. miesto: ŠDaJ

2. miesto: Rektorát

3. miesto: FU  

Najlepšou hráčkou turnaja sa stala 

Jana Bidulská z FMMR.

Najlepším hráčom turnaja 

sa stal Pavol Sopko z FU.

Pre atraktivitu zo strany zamest-

nancov sa naďalej bude pokračovať 

v tejto skvelej športovej akcii.

Zároveň pozývame tie pracoviská, ktoré 

sa ešte nerozhodli zapojiť do akcie, 

aby tak urobili do 30.11.2019.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte: 

klaudia.sandorova@tuke.sk, kl.2007

 

ŠPORTU ZDAR a vidíme sa 

na jubilejnom 10.ročníku!

Koncom júna sa zamestnanci, študenti 

i ostatní priatelia TUKE stretli opäť 

na spoločnej túre, tentoraz v poľských 

Tatrách. Cieľom v poradí už 10. turistic-

kej akcie sa stal Kasprow vrch a chata 

Murowaniec. Odmenou pre takmer 

tridsiatku našich turistov boli krásne 

výhľady, ktoré vykompenzovali takmer 

tisíc metrové prevýšenie na úseku 12 

kilometrov. Z cieľa túry, Kasprovho 

vrchu na hraniciach Poľska a Slovenska 

sa účastníci vydali späť do Zakopaneho 

modernou veľkokapacitnou lanovkou, 

kde ukončili nádherný deň posedením 

v jednej z malebných reštaurácií. 

Záverečná hromadná fotografia veľa 

napovedá o vysokom záujme o turistiku 

na Technickej univerzite v Košiciach.
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TUKE ako interdisciplinárna, internacionálna 
a podnikateľská inštitúcia, s jasnou koncepciou 
excelentnosti vo vede, vzdelávaní a transfere 
poznatkov, schopná ponúknuť komplexné 
riešenia a angažovaný prístup. Ako popredná 
výskumná a vzdelávacia ustanovizeň 
na národnej úrovni a uznávaná v zahraničí, 
ako príťažlivé miesto s kolegiálnou a vľúdnou 
atmosférou pre tvorivé aktivity svojich 
študentov a zamestnancov, spoluvytvárajúcich 
kultivované súdržné spoločenstvo, vybavená 
modernou infraštruktúrou, ako sebavedomé 
a atraktívne centrum kreativity a inovatívnych 
počinov na prospech poznania a spoločnosti.

Poskytovať	kvalitné	vzdelávanie	

vo	všetkých	stupňoch	štúdia,	ktoré	

svojou	atraktivitou	pomôže	zvýšiť	

záujem	o	štúdium	na	TUKE	nielen	

zo	strany	kvalitných	domácich,	

ale	i	neustále	rastúceho	počtu	

zahraničných	uchádzačov

• Skvalitňovať študijné programy, 

úroveň prednášok, cvičení 

a konzultácií, s cieľom podnietiť 

a zvyšovať záujem kvalitných 

uchádzačov o štúdium na TUKE.

• Ponúknuť niečo nové, atraktívne, 

výnimočné na báze medziodborových 

študijných programov v súlade 

so štandardmi vypracovanými 

Akreditačnou agentúrou.

• Neustále vytvárať podmienky 

pre tvorivý dialóg so študentmi 

na báze kolegiálneho a ústretového 

prístupu pedagógov, všetky zmeny 

a činnosti posudzovať cez priezor 

dopadu na študenta.

• Naďalej zvyšovať kvalitu ponúkaných 

študijných programov v anglickom 

jazyku a presadiť, aby v rámci každého 

programu bol aspoň jeden predmet 

vyučovaný v cudzom jazyku. 

• Zvážiť špeciálnu starostlivosť 

o nadaných a talentovaných študentov 

ihneď od ich nástupu na univerzitu 

a vytvárať podmienky na lepšiu 

adaptáciu študentov prvých ročníkov.

• Zahájiť diskusiu o možnosti 

prípravy netradičných 

a atraktívnych medziodborových 

študijných programov na TUKE; flexi-

bilne pripravovať požadované kurzy 

v rámci celoživotného vzdelávania.

• Neustále rozširovať a skvalitňovať 

zahraničnú spoluprácu v študijných 

programoch s dôrazom na mobility 

študentov a učiteľov, spoločné 

programy, dvojité diplomy, spoločné 

vedenie záverečných prác a pod.

• Užšie prepojiť výučbu v druhom 

stupni štúdia s vedecko-výskumnou, 

resp. umeleckou činnosťou a praxou.

• Dbať o zvýšenie zapojenia študentov 

do Ankety hodnotenia výučby a zin-

tenzívniť spoluprácu so študentskými 

organizáciami (BEST a ďalšie).

• Pokračovať v skvalitňovaní sociálnych 

podmienok pre štúdium a naďalej roz-

víjať kvalitné informačné a poradenské 

služby pre všetkých študentov TUKE.

• Pokračovať vo vytváraní vhodných 

podmienok pre kvalitný mimo študijný 

život študentov TUKE (šport, kultúra).

• Komunikovať a spolupracovať s ab-

solventmi TUKE (doma i v zahraničí).

Neustále	zefektívňovať	

hospodárenie,	riadenie	

a	administratívu	univerzity

• Pokračovať v prehlbovaní viac 

zdrojového financovania univer-

zity a jej fakúlt a prostredníctvom 

vhodných nástrojov znižovať 

“v tom pozitívnom slova zmysle” 

závislosť na štátnom rozpočte. 

• Presadzovať diferenciáciu a takú 

metodiku financovania verejných 

vysokých škôl na Slovensku, ktorá 

jednoznačne zohľadní ich kvalitu.

• Dodržiavať metodiku rozdeľovania 

finančných prostriedkov v rámci 

univerzity takým spôsobom, aby 

maximálnou mierou zodpovedala 

prioritám vo vedecko-výskumnej 

a vzdelávacej činnosti. 

• Modernizáciou základných 

dokumentov odbúravať 

administráciu a byrokraciu.

• Pokračovať v zefektívňovaní 

a profesionalizácii vnútornej 

správy a administratívnych činností 

na univerzite znižovaním zbytočnej 

byrokratickej záťaže a naopak po-

silnením na tých miestach, kde je to 

potrebné. Referáty a odbory rektorátu 

musia byť vysoko profesionálnymi, 

kompetentnými pracoviskami, zabez-

pečujúcimi optimálny chod univerzity.

• Uskutočniť prípadnú reštrukturalizáciu 

rektorátu a univerzitných pracovísk 

(vrátane katedier) v snahe optima-

lizovať a zefektívniť ich činnosti.

• Dokončiť pasportizáciu 

priestorov a majetku.

• Pokračovať vo využívaní príjmov 

z podnikateľskej činnosti pri 

sanácii infraštruktúry, objektov 

a vnútorných priestorov univerzity.

Permanentne	zvyšovať	starostli-	

vosť	o	študentov	a	zamestnancov	

TUKE	a	systematicky	sledovať	

ich	kvalifikačný	rast

• Vytvárať pre mladých výskumných 

pracovníkov, hlavne absolventov 

doktorandských študijných 

programov (postdoktorandov) 

priaznivé podmienky, s cieľom 

VÍZIA
2019

2023

„

“
• Podporovať špičkové výskumné 

tímy, centrá excelentného výskumu, 

inštitúty a vysoko špecializo-

vané pracoviská na TUKE.

• Zakomponovať excelentné výsledky 

vo vede a jej medzinárodné vnímanie 

do systému hodnotenia kvality. 

•  Excelentné vedecké výsledky 

a výkony vo vede sledovať dominantne 

na základe scientometrických údajov 

uvedených v databáze Web of Science. 

• Zvyšovať medzinárodný dopad výsled-

kov vedecko-výskumnej, umeleckej 

a tvorivej činnosti pracovníkov TUKE, 

vrátane nárastu citovanosti a ohlasov. 

• Naďalej motivovať ku kvalitným 

publikačným výstupom v uznávaných 

impaktovaných periodikách, 

k tvorbe náročných inžinierskych 

a významných umeleckých diel, ako 

aj k vyvíjaniu moderných technológií, 

ktoré umocnia domácu a zvýšia 

medzinárodnú prestíž TUKE.

• Finančne podporovať podávanie pa-

tentov a dbať o ochranu a využívanie 

duševného vlastníctva na prospech 

zamestnancov, študentov a univerzity.

• Efektívne využívať a presadzovať 

potenciál UVP TECHNICOM pre účinný 

transfer technológií do praxe.

• Pokračovať v oceňovaní najlepších vý-

sledkov študentov a pracovníkov TUKE 

vo vede, ako aj významné start-up 

a spin-off aktivity. Podporovať 

interný grantový systém.

• Naďalej systematicky podporovať 

efektívnu medzinárodnú vedeckú 

spoluprácu a zvýšiť aktivity 

a úspešnosť TUKE v medzinárodných 

grantových súťažiach s dôrazom 

na Horizont Európa.

• Nadchnúť fakulty a partnerov k inter-

disciplinárnej a multidisciplinárnej 

vzájomne prospešnej spolupráci 

(od diferenciácie k opätovnej integ-

rácii vedy), k tvorbe priestoru pre 

výnimočné interakcie, ktoré môžu 

priniesť nečakané poznatky a zásadné 

výsledky – objavy. Máme šancu stať sa 

jedinečnými ak zintenzívnime dialóg 

medzi technickými, prírodovednými 

a umeleckými odbormi. Využime 

túto príležitosť, ktorú nám ponúka 

jedinečná skladba fakúlt našej uni-

verzity a jej intelektuálny potenciál. 

• Prispieť k vyššiemu zapojeniu 

študentov druhého stupňa štúdia 

do výskumu a výskumných tímov.

• Podporovať aktivity spojené 

s organizovaním prestížnych 

medzinárodných vedeckých 

a umeleckých podujatí a konferencií 

pracovníkmi a študentmi TUKE.

Strategické priority  
a ich čiastkové ciele

1
Neustále	posilňovať	postavenie	

TUKE	ako	poprednej	výskumnej	

univerzity	na	Slovensku	

a	uznávanej	v	zahraničí

2

3

4

Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

rektor
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udržať kvalitných talentovaných 

výskumníkov na univerzite (vhodnou 

finančnou politikou, zapojením 

do významných projektov a pod.). 

• Presadzovať zlepšenie materiálneho 

a sociálneho postavenia doktorandov, 

postdokov a mladých asistentov.

• Považovať dlhodobejšiu výskumnú 

skúsenosť mimo TUKE (najmä v za-

hraničí) za významný faktor priaznivo 

podporujúci kvalifikačný rast. 

• Pri habilitačných a inauguračných 

konaniach neustále zvyšovať 

podiel uchádzačov z radov mladšej 

a strednej generácie, za predpokladu 

udržania vysokých nárokov, ktoré 

sú na nich kladené formou splnenia 

definovaných minimálnych kritérií 

a presadzovaním náročných etických 

štandardov akademickej profesie. 

• Pri odmeňovaní dbať o pre- 

sadzovanie porovnávania  

a vyhodnocovania výkonov  

na základe kvality a excelentnosti  

vo vedecko-výskumných, inovačných 

a vzdelávacích činnostiach.

• Zvyšovať mieru sociálnej starostli-

vosti o študentov (napríklad rýchlym 

vyplácaním a rozšírením štipendií), 

mladých výskumných pracovníkov 

so založenými rodinami (využívaním 

sociálneho fondu) a zamestnancov 

(zavedením sabbatical year).

• Vytvárať také pracovné podmienky, 

ktoré umožnia zosúladiť študijný, resp. 

profesijný a osobný život študentov 

a zamestnancov univerzity (prípadné 

zriadenie „detského kútika“, resp. 

„univerzitnej škôlky“, fitnescentra, 

a iné športové a kultúrne možnosti).

Kontinuálne	posilňovať	internacio-

nalizáciu	všetkých	činností	TUKE	

a	zvyšovať	jej	kredit	v	zahraničí

• Nepretržite klásť dôraz na kvalitu 

zahraničných vzťahov a medzinárod-

nej spolupráce a podporovať hlavne 

tie, ktoré majú konkrétne výstupy 

v podobe spolupráce vo vzdelávaní, 

spoločných výskumných projektov 

a kvalitných publikácií; systema-

ticky naďalej rozvíjať veľmi cennú 

a prospešnú spoluprácu s tradičnými 

partnerskými univerzitami (ako 

sú univerzity v Českej republike, 

v Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine, 

v Nemecku, Rakúsku a mnohé ďalšie). 

• Naďalej rozvíjať a podporovať 

účasť, aktivity a spoluprácu v rámci 

prestížnych medzinárodných 

organizácií (napríklad European 

University Association (EUA) a ďalšie). 

• Podporovať zahraničné mobility 

študentov a tvorivých zamestnan-

cov univerzity (Erasmus +).

• Získavať kvalitných zahraničných 

odborníkov, resp. postdoktorandov 

na vedeckú a pedagogickú 

spoluprácu a to aj formou dlhších 

pobytov na TUKE.    

• Trvalo rozvíjať kvalitnú výučbu 

v anglickom jazyku a permanentne 

realizovať aktivity smerujúce 

k získavaniu väčšieho počtu kva-

litných zahraničných študentov. 

• Cielene sa orientovať na zís-

kavanie vysoko kvalitných 

zahraničných študentov na dok-

torandské programy, aj využitím 

kontaktných bodov v zahraničí.

Sústavne	rozvíjať	infraštruktúru	

TUKE	takým	smerom,	aby	zod-

povedala	rastúcim	potrebám	

modernej	vedecko-výskumnej	

a	vzdelávacej	inštitúcie	

• Aktualizovať koncepciu generelu TUKE 

a po jeho kritickom zhodnotení syste-

maticky realizovať jeho zámery v rámci 

objektívnych, reálnych finančných 

možností (stále podporovať vybu-

dovanie nového Objektu v hlavnom 

kampuse TUKE a tým dosiahnuť 

optimálnu dislokáciu pracovísk jed-

notlivých fakúlt a fakúlt ako celkov).

• Pokračovať v príprave a implementácii 

projektov využívajúcich Európske 

štrukturálne a investičné fondy 

v rámci operačného programu 

Výskum a inovácie v programovom 

období 2014 - 2020.

• Pokračovať v revitalizácii, estetizácii 

a zatraktívnení areálu TUKE (vrátane 

areálu LF a FVT so sídlom v Prešove), 

jeho komunikačnej infraštruktúry, ako 

aj vstupných vonkajších priestorov 

prostredníctvom situovania 

zjednocujúcich architektonických 

komponentov a celkov vytvorených 

na báze jednoty funkčnosti, 

technickej dokonalosti a estetiky.

• Naďalej sa systematicky starať 

o nehnuteľný majetok TUKE 

a zveľaďovať ho pravidelnou 

údržbou, sanačnými opatreniami 

a rekonštrukčnými zásahmi.  

• Pokračovať v rekonštrukcii, renovácii 

a modernizácii ubytovacích kapacít 

TUKE, objektov a priestorov pre 

študentov v Študentských domovoch.

• Pokračovať v rekonštrukcii, esteti-

zácii  a modernizácii stravovacích 

zariadení, Učebno-výcvikového 

zariadenia v Herľanoch, športových 

objektov a ďalších jednotiek, s cieľom 

zvýšenia komfortu pre užívateľov, 

ako aj racionalizácie, optimalizácie 

a zefektívnenia ich využívania.

Naďalej	skvalitňovať	a	rozvíjať		

IKT,	vrátane	tvoriacich	systémov	

a	aplikácií,	digitalizácií	dát	a	auto-	

matizácií	vybraných	činností,	

ktoré	zabezpečia	efektívny	výkon	

vedecko-výskumnej	a	vzdelá-	

vacej	činnosti	na	TUKE		

a	jej	správu

• Permanentne podporovať 

prístup do vedeckých databáz, 

on-line knižných publikácií 

a elektronických časopisov.

• Podporovať intenzívnejšie 

využívanie videokonferenčných 

technológií na TUKE.

• Neustále inovovať akademický 

informačný systém MAIS a v prípade 

potreby doplniť ho o ďalšie moduly.

• Naďalej vytvárať podmienky pre 

širšie využívanie platformy High 

Performance Computing pra-

covníkmi a študentmi TUKE. 

• Intenzívnejším využívaním 

výpočtového potenciálu získaného 

prepojením kapacity superpočítača 

AUREL a gridových centier zriadených 

na pracoviskách SAV a štyroch 

slovenských univerzitách (STU, 

ŽU, UMB a TUKE) významne zvýšiť 

efektívnosť a kvalitu vedeckej práce.

Systematickou	aktívnou	spolu-	

prácou	a	komunikáciou	s	praxou		

a	mimo	akademickou	sférou	

upevňovať	a	zviditeľňovať		

postavenie	TUKE	ako	poprednej	

inštitúcie	vo	verejnom	priestore	

na	Slovensku	a	popularizovať	

najlepšie	výsledky	jej	

študentov	a	zamestnancov

• TUKE musí byť neustále vidieť a o jej 

výsledkoch, ponukách a atraktivite 

sa musí vedieť: Propagačné oddelenie, 

v integrálnej súčinnosti s fakultami, 

musí efektívne prezentovať dynamiku 

rozvoja, spektrum záberu a jedineč-

nosť univerzity rôznym cieľovým 

skupinám, od záujemcov o štúdium 

až po širšiu verejnosť, vrátane médií. 

• Podporovať a dbať o permanentné 

skvalitňovanie činnosti Propagačného 

oddelenia Rektorátu TUKE.

• Kontinuálne rozvíjať spoluprácu 

a komunikáciu univerzity s praxou, 

so štátnymi a samosprávnymi 

orgánmi, vysokými školami, 

ústavmi SAV a ďalšími vedeckými 

pracoviskami, kultúrnymi inštitúciami 

a profesijnými združeniami; aktívnejšie 

pestovať vzťahy s absolventmi.

• Aktívne identifikovať a podieľať sa 

na tvorbe kľúčových dokumentov 

a prípadných zákonných úprav týkajú-

cich sa vysokoškolského vzdelávania, 

vedy, výskumu a tvorivej činnosti.

• Presadzovať náročné kritériá 

zaraďovania inštitúcií na Slovensku 

do kategórie “výskumná univerzita”.

• Naďalej rozvíjať podmienky pre tech-

nologický transfer a tvorbu inovácií, 

významnú pre všetky fakulty univer-

zity a ich spoluprácu s praxou, v snahe 

komercionalizovať výsledky vedecko-

-výskumnej a vývojovej činnosti.

• Inšpirovať a pasívnu rezistenciu 

nahradiť angažovanosťou. Buďme 

konzervatívni ak sa jedná o trvalé 

hodnoty a neštandardní (aj trocha 

uletení) smerom k netradičným 

postupom, ktoré môžu priniesť pokrok.

5
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Útvar	projektových	aktivít

Úvodný	BOOTCAMP	
akceleračného	
programu	startupov

Útvar projektových aktivít zabezpe-

čuje na TUKE v rámci ekosystému UVP 

TECHNICOM riadenie a koordináciu  

projektov v oblastiach aplikovaného 

výskumu a vývoja, inovačných aktivít 

a aktivít spojených s transferom 

technológii a poznatkov. Zabezpečuje 

taktiež poskytovanie poradenských 

a expertných služieb v predmetných 

oblastiach s dôrazom na oblasť riadenia 

projektov štrukturálnych fondov. 

Útvar projektových aktivít UVP 

TECHNICOM je priamym následníkom 

rektorátneho pracoviska Referát 

projektov a neskôr UCITT. Od roku 

2008 útvar koordinoval a zabezpečoval 

na TUKE  spracovanie žiadostí o NFP 

a následne aj manažment a administráciu 

projektov celouniverzitného významu. 

V dvoch programových obdobiach 

v rámci OPVaV a OPVaI implementoval 

10 významných projektov v sumárnej 

výške poskytnutého nenávratného 

príspevku cca. 66,7 mil. EUR. V rámci 

uvedených projektov bola realizovaná 

predovšetkým modernizácia infraštruk-

túry a IKT učební, posluchární, laboratórií 

a Auly Maxima, ktoré boli vybavené 

špičkovou IKT technológiou, prebehla 

výmena okien, rekonštrukcia sociálneho 

zázemia, oprava striech a fasád 

vybraných objektov kampusu TUKE, 

zmodernizovalo sa energetické hospo-

dárstvo univerzity, zrekonštruovaná bola 

časť učebno-výcvikového zariadenia v 

Herľanoch. Významné investície boli na-

smerované do infraštruktúry univerzitnej 

knižnice, zmodernizovala sa informačno-

-komunikačná a sieťová infraštruktúra 

celej univerzity. Prostredníctvom štyroch 

výskumno-vývojových celouniverzitných 

Útvar v oblasti prípravy a riešenia 

projektov zabezpečuje tieto činnosti: 

• podporu pre spracovanie, riadenie 

a monitorovanie celouniverzitných 

projektov v spolupráci s odpoveda-

júcimi pracoviskami UVP TECHNICOM 

a TUKE,  vrátane podpory publicity, 

diseminačných exploatačných aktivít 

implementovaných projektov, ich 

administrácie v období udržateľnosti, 

ako aj zabezpečenie súčinnosti 

kontrolným orgánom a auditom,  

• príprava a koordinácia projektov 

riešených v rámci ŠF celouniverzit-

ného významu: odborné konzultácie 

k agende týkajúcej sa prípravy žia-

dostí o NFP, administratívna podpora 

a podpora riadenia projektov pre 

pracoviská TUKE najmä v oblastiach  

monitorovania, podpora pre systém 

ITMS2014+, finančného riadenia, 

publicity, vrátane koordinácie 

overenia projektovej dokumentácie 

štatutárnym orgánom a poskytovania 

podpornej dokumentácie  (stanoviská 

sociálnej a zdravotných poisťovní, 

inšpektorátu práce, daňového úradu, 

štatistického úradu, okresného 

súdu, výpis z RT a iné). 

Kontakt:  

Útvar projektových aktivít  

UVP TECHNICOM 

Němcovej 5, č.d. 305  

www.uvptechnicom.sk

• Ing. Michal Tomaško 

 055 602 2181 

 michal.tomasko@uvptechnicom.sk

• PhDr. Branislav Bonk 

 055 602 2128 

 branislav.bonk@uvptechnicom.sk

projektov bol nákupom najmodernejších 

prístrojov, zariadení a IKT podporený 

špičkový výskum vedeckých kolektívov 

širokého spektra vedných disciplín pod 

hlavičkou nových vzniknutých pracovísk 

ako Centrum VUKONZE, Kompetenčné 

centrum ZATIPS a UVP TECHNICOM. 

Okrem vyššie uvedených projektov 

celouniverzitného významu útvar 

vykonával podporné činnosti 

a konzultácie pri príprave a následnej 

realizácii 82 projektov výskumným 

tímom všetkých fakúlt a pracovísk TUKE 

v celkovej sume cca. 108,2 mil. EUR. 

Útvar projektových aktivít zabez-

pečuje najmä tieto činnosti:

• príprava, riadenie a koor-

dinácia projektov OPVaI 

celouniverzitného významu,

• podpora a konzultácie pri 

zabezpečovaní transferu výsledkov 

generovaných výskumnou 

a vývojovou činnosťou na TUKE: 

poradenské a podporné služby 

v oblasti projektového manažmentu 

a administrácie projektov pripravo-

vaných pracoviskami TUKE v rámci 

domácich a zahraničných výskumných 

a vývojových programov zameraných 

na technologický transfer a inovácie, 

• podpora aktivít zameraných na 

formovanie partnerstiev a rele-

vantnej spolupráce, najmä formou 

sprostredkovania stretnutí odborných 

a inovačných aktivít predstaviteľov 

akademickej, priemyselnej sféry 

a relevantných centier výskumu 

pri príprave nových projektov,

• evidencia a spracovanie analytických 

podkladov pre výročné štatistiky. 

Autor: 

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Predstavujeme útvary UVP TECHNICOM

V dňoch 16. a 17. 7. 2019 sa v priesto-

roch UVP	TECHNICOM konal „Úvodný	

BOOTCAMP“ – aktivita akceleračného 

programu v rámci pobytu startupov 

v Startup	centre	TUKE (úvodné 

stretnutie nových startupov, víťazov 

9. kola súťaže Máš nápad?, ktoré získali 

6 mesačný pobyt v Startup centre 

TUKE). V rámci stretnutia získali startupy 

základné organizačné informácie 

o pobyte v Startup centre, informácie 

o samotnom UVP TECHNICOM, ale aj 

detailné informácie o plánovanom 

priebehu akceleračného programu. 

V úvode prvého dňa BOOTCAMPU 

prebehlo aj vyhodnotenie najlepších 

dvoch startupov z 9. kola súťaže. 

Ocenené boli startup Vápenný	

koks a startup KHT. Startupy získali 

hodnotné ceny – elektrické kolobežky, 

ktoré do súťaže venovalo	Regionálne	

centrum	EIT	(Nerastné	suroviny)	pri	

TUKE. Súčasťou prvého dňa programu 

BOOTCAMPU boli aj motivačné 

vystúpenia zástupcov dvoch úspešných 

startupov – M. Kuzmu zo startupu 

InnocentStore a G. Oprendeka 

zo startupu Opre‘	cider. Program prvého 

dňa pokračoval workshopom zameraným 

na problematiku projektového riadenia 

– na prezentáciu metodológie Design 

thinking a hlavne jej aplikácie do praxe. 

Druhý deň BOOTCAMPU bol venovaný 

problematike tvorby biznis plánov 

(CANVAS). Program druhého dňa viedol 

L. Kolesár, kouč Inkubátora TUKE.

V rámci Akceleračného programu sú or-

ganizované aj individuálne – mentorské 

a koučingové stretnutia so zástupcami 

Startup centra TUKE, zamerané 

na riešenie operatívnych záležitostí.

Plán	aktivít	akceleračného	programu	

pobytu	startupov	v	Startup	

centre	TUKE	(07.-12.	2019):

16.-17.	07.	2019:	Úvodný	bootcamp

• Úvodné informácie k pobytu 

v Startup centre, príbehy úspešných 

startupov, projektové riadenie – úvod, 

tvorba biznis plánu (CANVAS).

09.	2019:	Financovanie	startupov

• Úvod do ekonomiky projektov, rôzne 

formy získavania prostriedkov pre 

začínajúce firmy, základná orientácia 

v oblasti fondov rizikového kapitálu.

10.	2019:	Ochrana	

duševného	vlastníctva

• Vynálezy, technické riešenia 

a patenty v podnikaní, ochrana 

dizajnu produktov a grafického 

rozhrania softwarových aplikácií, 

ochranné známky.

10.	2019:	Prezentačné	majstrovstvo

11.	2019:	Digitálny	marketing	–	

marketing	na	sociálnych	sieťach	

12.	2019:	Hodnotenie	

pobytu	v	Startup	centre

Doplňujúca	téma:	Ako si založiť firmu

Každý posledný týždeň 

v mesiaci (štvrtok) sú 

v priestoroch UVP TECHNICOM 

organizované stretnutia startupov, 

zamerané na  networking startupov.

Autor: 

doc. Ing. František Jakab, PhD.
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• The Faculty of Electrical Engineering 

and Informatics has organized a series 

of workshops in cooperation with IT 

industry experts on various issues.

As well TUKE has organized a workshop 

„Connection Education with Practice“   

and meeting with educational 

advisers from secondary schools  

both in Košice in November 2018.

Next day - 16th May 2019 - the 2-day 

final conference of EDU-LAB, entitled 

“Better Chances for Young People in 

the Danube Region” was opened. The 

conference was hosted by the European 

Foundation for Education, Germany, and 

Foundation Knowledge at Work, Croatia.  

Following the greetings, the signing 

ceremony of the Danubian Charter took 

place. The Charter is one of the main 

outputs of the projects, that formulates 

recommendations on enhancing the 

labour market relevance of higher 

education, in line with the European 

Commission ś recommendations for 

improving the quality of education. 

A representative of each partner of 

the EDU-LAB partnership consortium 

as well as stakeholders, such as 

representatives of ministries responsible 

for education and businesses signed 

the document. TUKE was represented 

by prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD., 

Vice-Rector for Education.

Autor: 

doc. Ing. Alena Sičáková, PhD.

The last Steering Committee Meeting and Partner 
Meeting in Zagreb, 15th – 17th June, 2019

Project EDU-LAB has finished. More 

than 20 partners from 10 countries 

have cooperated for 2.5 years to 

link education to employment in a 

sustainable way. A new governance 

model has been created with the goal 

to create a binding commitment by the 

“Danubian Charter for young talents”.

The last Steering Committee and Partner 

Meeting of EDU-LAB was held in Zagreb 

on 15th May 2019 and served as an 

opportunity to look back on the past 

two and a half years of cooperation, new 

partnerships and also to discuss the 

main achievements of the project and 

review the quality of implementation.

The partnership consortium 

had achieved all three project 

specific objectives:

• Enhance cooperation between 

business, higher education 

and public authorities.

• Encourage further development 

of Higher Education Acts.

• Foster the creation of more 

professionally oriented 

study programmes.

 

Then, the results of the pilot activities 

(Work Package 6) in Slovakia, Serbia 

and Bulgaria were presented.

German-Slovak Chamber of Industry and 

Commerce - as a leader of Work Package 

6 - informed the audience about the 

pilot activities carried out in Slovakia.  

Then Ing. Romana Hricová, PhD. 

presented the pilot activities carried 

out at the two participating faculties 

at the Technical University of Kosice: 

• The Faculty of Manufacturing 

Technologies has long-term 

cooperation with partners from 

industry and the faculty has also 

organized a workshop entitled „Study 

for Practice“, which introduced the 

most important partners in the indus-

try, mainly in the automotive field.

Autor: 

Ing. Romana Hricová, PhD.

Zapojenie sa do medzinárodných 

výskumných projektov je stále aktuálnou 

výzvou pre všetkých pedagogických 

a vedecko-výskumných pracovníkov 

TUKE. Riešiteľskému kolektívu zo SvF 

TUKE sa podarilo zapojiť do medzi-

národného projektu podporovaného 

Európskym inovačným a technologickým 

inštitútom (EIT) „Raw materials“. 

Projekt s názvom PARADE (Best practices 

for pre-demolition audits ensuring high 

quality raw materials) je koordinovaný 

výskumným technologickým inštitútom 

VTT z Fínska, ďalší partneri okrem SvF 

TUKE sú z Belgicka: Katolícka univerzita 

Leuven, Flámsky inštitút technologic-

kého výskumu VITO a Flámska stavebná 

federácia VCB. Hlavnou témou je 

preddemolačný audit, ktorý je aktuálne 

odporúčaný Európskou komisiou 

ako najlepší postup pri posudzovaní 

tokov odpadu z demolácie budov. 

Pripravujú sa rôzne formy vzdelávacích 

materiálov (prezentácie, učebné texty, 

brožúry, návody atď.), ktoré sú ďalej 

prezentované cieľovým skupinám 

rôznymi formami (prednášky u každého 

z partnerov, semináre, webinare, www-

-stránka atď.). Podávané informácie 

sú smerované k tomu, aby sa proces 

preddemolačného auditu dostal do 

povedomia odbornej verejnosti pre 

úspešné zavádzanie do praxe. Za týmto 

účelom sú vyšpecifikované cieľové 

skupiny, ktorými sú jednak súčasní 

študenti – budúci stavební technici, 

jednak odborníci už pôsobiaci v praxi. 

Zástupcovia praxe sa tiež podieľajú na 

tvorbe výstupov projektu svojimi odpo-

rúčaniami. Napríklad zástupcovia z firiem 

Environcentrum, a.s. Košice, Ekoprim-

group Prešov, z Národnej recyklačnej 

agentúry Slovensko, ako aj z Európskej 

demolačnej asociácie zo Srbska boli 

účastníkmi pracovného stretnutia, ktoré 

sa konalo v apríli na SvF v Košiciach.

Dá sa povedať, že projekt má 

zvolenými formami vzdelávania aj 

rozsahom oslovených účastníkov 

celoeurópsky dosah. My sme radi, že 

môžeme sprostredkovať najaktuál-

nejšie vedomosti a trendy aj našim 

študentom denného a externého štúdia 

a zástupcom praxe. Vidia tu spoločensky 

významné prepojenie odbornej činnosti 

s preferovanými témami súčasnosti, ako 

sú udržateľné nakladanie s odpadmi 

alebo tok surovín v rámci cirkulárnej 

ekonomiky. V nadchádzajúcom 

polroku nás čaká okrem kompletizácie 

učebných materiálov a prednáškových 

cyklov na SvF aj realizácia webináru 

(október 2019) a organizácia semináru 

„Pre-demolition audit in circular 

economy“ v Bruseli (19.11.2019). Pre nás 

ako pre riešiteľov sú to nielen výzvy, 

ale aj zdroje inšpirácie a skúseností. 

Pevne dúfame, že realizované aktivity 

budú prínosné pre jednotlivé cieľové 

skupiny, a že hlavne u mladých 

študentov SvF zvýšia úroveň ich 

pripravenosti na pôsobenie v praxi.

Projekt PARADE (KIC Raw materials, KAVA 19150) 
je finančne podporovaný Európskym inovačným 
a technologickým inštitútom (EIT) v rámci EÚ 
rámcového programu pre výskum a inovácie H2020.
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Rozhovor viedol: 

Ing. Juraj Vagner, PhD. 

>	Pán	riaditeľ,	čo	si	má	čitateľ	

predstaviť	ak	sa	vysloví	

skratka	LPS	SR,		š.	p.?

LPS SR, š. p. patrí medzi strategické 

štátne podniky SR so zameraním 

na poskytovanie leteckých navigačných 

služieb. Znamená to, že naši zamestnanci 

poskytujú navigačné služby všetkým 

lietadlám pohybujúcim sa v riadenom 

vzdušnom priestore SR. Hlavnou 

úlohou je udržiavať rozostupy medzi 

jednotlivými lietadlami, zabrániť 

zblíženiam lietadiel, zrážkam lietadiel 

navzájom či zrážke lietadla s terénom 

alebo inou prekážkou. Poskytujeme  

traťové navigačné služby, približovacie 

navigačné služby a terminálne služby 

používateľom vzdušného priestoru, 

čiže leteckým prepravcom, leteckým 

spoločnostiam. Predpokladaný nárast 

prepravy na území SR je odhadovaný 

na uvedené päťročné obdobie 

v priemere 2,8% na kalendárny rok. 

>	Ako	by	ste	zhodnotili	posledný	rok?

Po zhodnotení uplynulého roka a 

jeho výsledku hospodárenia môžeme 

skonštatovať, že bol úspešný. Nárast 

letovej prevádzky je však tak vysoký, 

že prináša pnutie, ktoré sami všetci 

pociťujeme. Vycvičiť ďalších riadiacich 

letovej prevádzky a udržať primeranú 

technickú úroveň zabezpečenia, piliere 

fungovania podniku, je proces násobne 

pomalší. V súčasnosti prebieha nový 

proces skvalitnenia výberového konania, 

pre nových adeptov RLP sú pripravené 

nové osnovy výcviku ATCO. Máme 

päť rokov na to, aby sme vycvičili 20 

riadiacich letovej prevádzky. Aj to je 

dôvod prečo sme týmto smerom zinten-

zívnili PR aktivity podniku so zameraním 

na vyhľadávanie nových zdrojov pri 

oslovovaní potenciálnych kandidátov. 

>	Prechádzate	generačnou	

obmenou	zamestnancov	LPS	SR,		

š.	p.	,	čo	by	ste	odkázali	Vašim	

uchádzačom	o	zamestnanie?

Otázka generačnej výmeny zamestnancov 

LPS SR, š. p. je pre podnik výzvou, aby 

zabezpečil dostatok riadiacich letovej 

prevádzky a dostatok technického 

personálu. Túto otázku podnik rieši 

systémovo formou skvalitnenia 

procesu výberových konaní. V rámci 

monitorovania oblasti zamestnanosti 

zlaďujeme procesy odchodov skúsených 

zamestnancov s príchodom nových 

zamestnancov, a to tak, aby sme vytvorili 

podmienky k odovzdávaniu skúseností. 

Odkazom pre uchádzačov o zamestnanie 

v našom podniku je povzbudenie pre 

všetkých, aby to vyskúšali, pretože, 

ak sú splnené podmienky nastavené 

vo výbere,  šancu dostane každý. Výberové 

konanie je pravidelne zverejňované 

na webových stránkach podniku www.

lps.sk a na stránke www.profesia.sk.

>	Je	na	Slovensku	dostatok	

odborníkov	pre	Váš	podnik?

Systém školstva na Slovensku poskytuje 

základ pre prípravu riadiacich letovej 

prevádzky a technikov. Avšak výcvik 

týchto zamestnancov vykonáva 

podnik vo vlastnej réžii, k čomu má 

vypracovaný vlastný systém, a to 

hlavne  postup pre absolvovanie 

odborných skúšok. Podnik v tomto 

smere aktívne vyhľadáva možnosti 

užšej spolupráce s týmito školami.

>	Aké	sú	dnes	hlavné	požiadavky	

na	riadiaceho	letovej	prevádzky	

a	aký	je	ideálny	profil	kandidáta?

Základné požiadavky na uchádzačov 

o pracovnú pozíciu riadiaci letovej 

prevádzky sú ukončené SŠ vzdelanie 

s maturitou, trestná bezúhonnosť, 

ovládanie anglického a slovenského 

jazyka na stredne pokročilej úrovni. 

Ideálny uchádzač je uchádzač s výbornou 

pamäťou, rýchlymi reakciami, výbornou 

priestorovou orientáciou, silnou 

vnútornou motiváciou a odhodlaním 

zvládnuť náročný výcvik, ktorý trvá cca 

2 roky. Je veľmi ťažké odhadnúť bez 

výberového konania, či je uchádzač 

na túto prácu vhodný alebo nevhodný. 

Preto odporúčame uchádzačom, ktorí 

majú záujem stať sa riadiacimi letovej 

prevádzky a spĺňajú základné požiadavky, 

prihlásiť sa do výberového konania 

a skúsiť. Nie je totiž potrebné, aby mal 

uchádzač prax, ani skúsenosti s letectvom.

>	Na	aké	faktory	by	sa	podľa	Vás	

mali	zamerať	počas	prípravy,	ak	

sa	chcú	stať	vhodným	kandidátom	

pre	zamestnanie	v	LPS	SR,	š.	p.?

Uchádzač by si mal v prvom rade dôkladne 

preštudovať dostupné informácie 

o výberovom konaní, výcviku a práci 

riadiaceho letovej prevádzky, aby 

vedel, do čoho ide a čo ho zhruba čaká. 

Výberové konanie je časovo náročné, 

obsahuje niekoľko etáp. Odporúčame 

iba prípravu na jazykové preskúšanie 

z anglického jazyka, žiadna iná 

príprava na iné etapy sa neodporúča. 

Je vhodné, aby sa uchádzač zúčastnil 

každej etapy oddýchnutý, v čo najlepšej 

psychickej aj fyzickej kondícii. 

>	Ako	hodnotíte	spoluprácu	s	našou	

Technickou	univerzitou	v	Košiciach?	

Spolupráca nášho podniku a TUKE má 

dlhoročnú tradíciu reprezentovanú 

predovšetkým úzkym partnerstvom 

s jednou z Vašich fakúlt, a to Leteckou 

fakultou. Som veľmi rád, že množstvo 

absolventov tejto fakulty, konkrétne 

študijného programu Riadenie letovej 

prevádzky našlo uplatnenie v štruktúrach 

nášho podniku. Pevne verím, že tradícia 

tejto spolupráce, ale i perspektíva 

možnej spolupráce s ostatnými fakultami 

TUKE sa bude naďalej rozvíjať 

k prospechu značiek LPS a TUKE. 

Absolventi	Leteckej	
fakulty	TUKE	
nájdu	uplatnenie	
aj	v	LPS	SR,	š.	p.

Rozhovor s riaditeľom LPS SR, š. p., Ing. Blažejom Zaujecom
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Tohto roku oslavuje Strojnícka fakulta 

TUKE 25 rokov účasti v medzinárodnej 

súťaži Shell Eco-marathon. Pri tejto 

príležitosti sa 27. júna konal program, 

ktorý si túto udalosť pripomínal. Záštitu 

nad celým program mal dekan fakulty, 

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH, 

ktorý pri tejto príležitosti vyzdvihol 

význam zapájania sa do takýchto prestíž-

nych medzinárodných súťaží a potvrdil 

podporu aj v ďalších rokoch fakulty. 

Ku blahoprajúcim sa pridal v mene pána 

rektora prorektor, Dr. h. c. prof. Ing. Anton 

Čižmár, CSc., ktorý ocenil úspechy 

fakulty v tejto súťaži a vyjadril prianie, 

aby sa do nej zapojilo čo najviac fakúlt. 

Na záver príhovorov poprial veľa 

úspechov zástupca organizátora firmy 

Shell, Ing. Peter Šindler, ktorý okrem 

stručnej histórie tejto medzinárodnej 

súťaže predstavil aj ciele a vízie 

spoločnosti. Následne prezentoval svoj 

pohľad na túto súťaž matador Strojníckej 

fakulty, doc. Ing. Tibor Bugár, CSc. 

Z jeho prezentácie sa mohli dozvedieť, 

že informáciu o tejto súťaži doniesol 

zo zahraničnej stáže dnes už absolvent, 

Ing. Kertész, v roku 1992. Po dvojročnej 

príprave sa doc. Bugár a prof. Sloboda 

zúčastnili v roku 1994 prvýkrát tejto 

25	rokov	vývoja	
experimentálnych	
vozidiel

Spolupráca	univerzít	
a	priemyslu	v	projekte	
NEWEX	na	SjF		

súťaže, a to nielen ako prvý zástupca 

univerzity či Slovenska, ale celého 

východného bloku. Po úvodných stras-

tiplných skúsenostiach, sa im podarilo 

v roku 2006 dosiahnuť 783,1 km 

na jeden liter benzínu s vozidlom B&S 3. 

Po tejto dlhej, ale zaujímavej prezen-

tácii dekan fakulty udelil pamätné 

zlaté medaily prof. Ing. Aurelovi 

Slobodovi, CSc. a doc. Ing. Tiborovi 

Bugárovi, CSc. za ich celoživotné 

zásluhy na tomto projekte. Takisto 

boli ocenení tí študenti, zamestnanci 

a absolventi, čo sa podieľali na tomto 

projekte za posledných 25 rokov.

Následne bol predstavený nový tím, 

ktorý 28. júna odcestoval do Londýna 

poslať do histórie tento bradatý rekord. 

Takisto bolo predstavené vylepšené 

vozidlo, ktorého hlavnou dominantnou 

bol nový motor. Jeho testovanie 

dopadlo veľmi pozitívne. Po únavnej 

dvojdňovej ceste sa tím rozložil 

v paddocku a s prideleným číslom 

38 začal náročnú týždňovú konečnú 

etapu svojej celoročnej prípravy.

Prvýkrát v histórii súťaže sa preteky 

konali na Mercedes Benz World 

komplexe v Londýne, kde účastníkov 

privítala naoko rovinatá trať. Táto 

po bližšom preskúmaní mala síce mierne, 

ale dlhé stúpania, ktorým sa musela 

prispôsobiť naša stratégia. Na začiatku 

druhej jazdy, nám poškodil prednú 

nápravu jazdec z maďarskej univerzity, 

a tak miesto vylepšovania výsledku sme 

museli hľadať riešenie, ktoré by dalo 

vozidlo do pojazdného stavu. Všetko 

sme úspešne opravili a v poslednej 

jazde sme dosiahli výsledok 

824,84 km na jeden liter benzínu, čo 

znamená nový slovenský rekord. 

Ďakujeme všetkým podporova-

teľom, hlavne Strojníckej fakulte 

a Nadácii Volkswagen Slovakia, 

ktorí pomohli nielen finančne 

k dosiahnutiu tohto úspechu.

Projekt NEWEX realizovaný v rámci 

programu Horizont 2020 Research 

& Innovation Framework Programme 

of European Union, Marie Sklodowska 

Curie Action, Research and Innovation 

Staff Exchange (RISE) s označením 

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

734205 NEWEX „Výskum a vývoj novej 

generácie strojov pre spracovanie 

kompozitných a nanokompozitných 

materiálov“ pokračuje riešením 

úloh podľa plánu. Riešitelia projektu 

zo Strojníckej fakulty spolu s ostatnými 

riešiteľmi z University of Minho 

(Portugalsko) a z Lublin University 

of Technology (Poľsko) ako aj 

s riešiteľmi z firiem Dirmeta UAB (Litva), 

ZAMAK (Poľsko) a SEZ Krompachy riešili 

v roku 2018 ďalšie úlohy projektu 

zamerané na prípravu konceptu ino-

vatívneho extrúdera pre spracovanie 

kompozitných a nanokompozitných 

materiálov. Bol navrhnutý koncept 

extrúdera s troma inovatívnymi závi-

tovkami. Následne boli na Strojníckej 

fakulte vyrobené prototypy týchto 

strojov na 3D tlačiarni FORTUS 400mc.

Zámerom projektu je aj zlepšovanie 

zručností a kompetencií riešiteľov 

prostredníctvom ich účasti na školeniach 

a na workshopoch. V roku 2018 ich or-

ganizovali riešitelia projektu z univerzít 

ako aj z firiem, pričom prednášky 

boli orientované najmä na simuláciu 

a optimalizáciu procesu, techniky mode-

lovania a postupy pri modelovaní, boli 

odprezentované používané softvéry pri 

modelovaní a výpočty pri modelovaní 

častí navrhovaného extrúdera. 

Dňa 26.02.2019 sa na Katedre 

strojárskych technológií a materiálov 

SjF konalo stretnutie manažmentu 

projektu z Poľska, Ukrajiny, Slovenska, 

Litvy a Portugalska. Na stretnutí 

sa prediskutoval súčasný stav riešenia 

projektu, jeho dosiahnuté výsledky, 

propagácia a šírenie týchto výsledkov 

z projektu na národných i medziná-

rodných konferenciách rovnako ako aj 

vo vedeckých a vedecko-odborných 

časopisoch. Na zasadnutí manažmentu 

bolo konštatované, že projekt je 

realizovaný v súlade so stanoveným 

plánom riešenia projektu.

Keďže riešiteľský kolektív je zložený 

z organizácií, ktoré zastupujú 

akademickú pôdu a priemysel, realizácia 

projektu podporuje skutočnú spoluprácu 

medzi priemyslom a školstvom, ktorá 

má význam z hľadiska európskej 

stratégie rozvoja vo výskumnej oblasti. 

Autor: 

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

Autor: 

doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD.
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Univerzita tretieho veku v Košiciach 

má už za sebou viac ako štvrťsto-

ročnú existenciu. Aktívne prispieva 

ku kvalite seniorského života 

v našom regióne prostredníctvom 

záujmového vzdelávania v ktorom, 

okrem edukácie, ponúka študentom aj 

ďalšie zaujímavé aktivity (fakultatívne 

výlety, relaxačno-víkendové pobyty, 

exkurzie, odborné workshopy). 

V tomto roku, v doterajšej histórii už 

po druhýkrát, sa nám podarilo zreali-

zovať unikátny projekt s atraktívnym 

programom zameraným na starostlivosť 

o mentálne zdravie. Ústredné motto 

tohtoročnej letnej školy znelo - „Nielen 

tvrdiť, že viem, ale aj dokázať si vybaviť 

potrebné a pamätať dôležité“. Dôraz 

sa kládol na zlepšenie pamäťových 

funkcií, ako aj osvojenie si základných 

procedúr pomáhajúcich pamäť 

vhodne trénovať, a tým ju udržiavať 

v dobrej kondícii. Profylaktický zámer 

podujatia sa premietal do prevencie 

procesov spojených s demenciou.

Druhý ročník letnej školy mozgového 

tréningu prebiehal na Vysokoškolskej 

ulici, v mesiaci jún a priestoroch 

KSV TUKE. Odborným garantom 

a lektorom podujatia bola PhDr. Mariana 

Račková, PhD., lektorom Mgr. Renáta 

Tkáčová, PhD., MBA. Organizačnú 

stránku zabezpečovala Katarína 

Kováčová, tajomníčka UTV Košice.

Odborný program letnej školy 

pozostával z teoretickej a praktickej 

časti s cieľom spomaliť procesy starnutia 

organizmu, optimalizovať prácu CNS, 

minimalizovať  zabúdanie, podporiť 

kognitívne procesy, krátkodobú pamäť 

a funkčnú mozgovú lateralitu, naštar-

tovať pozitívne emočné prežívanie,  

posilniť správne rozhodovanie v situácii 

zmeny, edukovať v oblasti výživy.

Uskutočnené podujatie bolo 

zároveň podporou myšlienky 

o dlhovekosti, vedomého a cieleného 

vyhnutia sa závažným civilizačným 

ochoreniam ako sú Parkinsonova 

či Alzheimerova choroba. 

Letná škola mentálneho fitness 

obohatila repertoár programu aktivít 

UTV o niečo nové a jedinečné v našom 

univerzitnom prostredí. A hoci sú letné 

školy viac výsadou detí, vekovo staršia 

generácia ju uvítala s nadšením. Kladná 

odozva a spokojnosť v radoch samotných 

frekventantov bola o to vzácnejšia, že 

ju vyslovilo všetkých 100% účastníkov 

prostredníctvom spätnej väzby získanej 

po skončení vzdelávania. Nechýbalo 

ani želanie opakovane sa zúčastniť  

ďalších ročníkov letnej školy.

Projekt letnej školy mentálneho 

fitness je príspevkom k zviditeľneniu 

a propagácii TUKE. V radoch seniorských 

študentov, ale aj vo vedení UTV 

Košice si podujatie nachádza svoje 

stabilné miesto. Podľa názoru všetkých 

zúčastnených má svoje opodstatnenie 

a perspektívu a je rovnako užitočným 

projektom nielen pre vekovo starších, 

ale aj mladších študentov.

Autori: 

PhDr. Mariana Račková, PhD.,  

Mgr. Renáta Tkáčová, PhD., MBA.,  

Katarína Kováčová

2.	ročník	Letnej	školy	
mentálneho	fitness	

„Nielen tvrdiť, že viem, ale aj dokázať si vybaviť potrebné a pamätať dôležité“
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Výskum	na	Stavebnej	
fakulte	TUKE

Príspevok je venovaný prezentácii 

výskumu na Stavebnej fakulte 

Technickej univerzity v Košiciach 

formou charakteristiky vybraných 

doktorandských prác študentov 

z jednotlivých študijných odborov.

V študijnom odbore Pozemné stavby 

sa Ing. Katarína Čákyová venuje 

možnostiam využitia vodnej steny 

v interiéri budov. Cieľom jej práce 

je stanovenie efektívneho využitia 

vodnej steny a jej vplyvu na fyzikálne 

parametre vzduchu v interiéri, najmä 

teplotu a vlhkosť. Vodná stena je 

dekoratívny prvok, kde voda preteká 

cez prepadovú hranu, steká po pevnom 

materiáli a vytvára na ňom súvislý 

vodný film, ktorý je v kontakte 

so vzduchom. Efektívne využitie vodnej 

steny môže viesť k zníženiu potreby 

energie na dosiahnutie požadovanej 

úrovne tepelnej pohody budov. 

Ing. arch. Viktor Karľa sa venuje 

progresívnym materiálom na báze 

dreva, menovite ide o kompozity 

z transparentného dreva a o krížom 

laminované drevo (CLT). Jeho práca je 

zameraná na súčasný stav poznania 

technológie výroby týchto materiálov. 

V študijnom odbore Stavebníctvo 

sa Ing. Matúš Tkáč venuje využitiu digi-

talizácie v stavebníctve. Hlavným cieľom 

jeho práce je na základe teoretického 

skúmania, vlastného výskumu a spraco-

vania výskumných dát návrh metodiky 

procesu pozemného laserového 

skenovania v integrácii s leteckou 

fotogrametriou pre informačné 

modelovanie existujúcich stavieb. 

V študijnom odbore Inžinierske 

konštrukcie a dopravné stavby 

sa Ing. Martin Lavko venuje využitiu 

skla v stavebníctve. V práci sa zaoberá 

prípojmi nosných prvkov zo skla 

k ďalším komponentom, ktoré zabez-

pečujú celkovú stabilitu konštrukcie. 

Skúmané je spolupôsobenie vertikálne 

umiestnenej tabule, pôsobiacej ako 

nosník, s horizontálne umiestnenou 

sklenenou tabuľou, ktorá predstavuje 

transparentnú stropnú konštrukciu. Táto 

práca je pilotným projektom výskumu 

nosných konštrukcií zo skla na Stavebnej 

fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

V študijnom odbore Environmentálne 

inžinierstvo sa Ing. Rastislav Fijko venuje 

využitiu informačných technológií 

v oblasti vodného hospodárstva. Práca 

kladie dôraz na riešenie problematiky 

bleskových povodní a ochrany pred 

povodňami použitím dostupných 

informačných technológií a hydro-

dynamických modelov a popisuje 

riešenie na príklade návrhu sústavy 

poldrov v oblasti Čergovských vrchov. 

Autor: 

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
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Letná	škola	Journey	
EIT	Climate

Aj tento rok európske združenie EIT 

Climate organizuje unikátnu letnú 

školu Journey (v preklade cesta) 

zameranú na klimatické zmeny. 

Letná škola začala v júli v Lisabone, 

odtiaľ sa študenti presunuli do Košíc 

a svoju cestu ukončili v Hamburgu. 

Do Košíc tak zavítala 40-členná, 

medzinárodná skupina študentov 

zahraničných vysokých škôl rôzneho 

zamerania. Počas ich 11-dňového 

pobytu im Technická univerzita 

v Košiciach pripravila nabitý program 

v spolupráci najmä so Stavebnou 

a Ekonomickou fakultou. Inšpiratívne 

Autori: 

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.,  

doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.,  

Dávid Borovský

ekologických projektoch. Inšpirovať ich 

mohli aj vystúpenia lokálnych start-upov 

z univerzitného podnikateľského 

inkubátora. Okrem toho študenti absol-

vovali exkurziu v košických oceliarňach 

U. S. Steel Košice, s. r. o. Počas nej priamo 

nahliadli na proces výroby a dozvedeli 

sa o technologických inováciách, 

prostredníctvom ktorých oceliarne 

redukujú svoju environmentálnu stopu.

Letná škola Journey je unikátnou 

kombináciou akademického 

štúdia a kreatívnych workshopov. 

V štvortýždňovom kurze naprieč 

európskymi mestami v spolupráci 

so svetovými univerzitami, účastníci 

nadobúdajú vedomosti a zručnosti 

z oblasti klimatickej zmeny. Účastníci 

sa 21. júla z Košíc presunuli na týždeň 

do Nemecka. Na komunitnom summite 

v Hamburgu bude každý tím prezentovať 

a konzultovať svoje projekty s poten-

cionálnymi investormi a odborníkmi. 

Spoluprácou na vlastných 

projektoch v medzinárodnom 

prostredí sa zo študentov 

stávajú ekologickí inovátori.

Letná	škola	RECREATE

priestory letnej škole ponúkol moderný 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM.

Jadrom programu letnej školy je 

množstvo zaujímavých prednášok 

a workshopov, ktoré sú vedené 

lokálnymi odborníkmi nielen na zelené 

inovácie. Študentom prednášali, napr. 

Matúš Draganovský, Michal Hladký 

z Creative Industry Košice, Viliam 

Vajda z T-Systems Slovakia či Marek 

Lavčák. Dôraz je kladený na rozvoj 

mäkkých zručností účastníkov. 

Účastníci počas celej letnej školy 

v skupinách pracujú na vlastných 

Leto je síce časom prázdnin, no 8 

študentov spolu s jedným učiteľom EkF 

TUKE sa odhodlalo tento čas vyplniť 

letnou školou venovanou tematike 

podnikania a startupov. Touto cestou 

získali možnosť otestovať si úroveň 

vlastných schopností potrebných 

pre úspešný štart a rozvoj vlastnej 

firmy. Letná škola sa konala v rámci 

projektu „Recovery the crisis through 

entrepreneurial attitude“ (v skratke 

RECREATE) financovaného cez program 

Erasmus+. Hosťujúcim subjektom 

bola Technická univerzita v Lodži, 

ktorá spoločne s TUKE, Univerzitou 

v Coventry, Erlangensko-norimberskou 

univerzitou Friedricha Alexandra 

a spoločnosťami Business Development 

Friesland a Eurocrea merchant 

vzdelávala študentov zo Slovenska, 

Poľska a Spojeného kráľovstva. V rámci 

TUKE sa na projekte podieľa EkF 

spoločne s UVP TECHNICOM, kde priamo 

prebieha podpora startupov. Týmto 

sa účastníci letnej školy chcú podeliť 

so svojimi zážitkami a skúsenosťami.

Program bol vypracovaný na celý týždeň, 

pričom sme sa postupne mali venovať 

témam vodcovstva, rizika, marketingu, 

business plánom a financovania 

podnikania. Prednášky boli vedené 

nielen učiteľmi, ale aj ľuďmi z praxe, čo 

zvyšovalo pridanú hodnotu tejto letnej 

školy. Program bol zároveň formovaný 

v podobe workshopov, kde sme si hneď 

mohli vyskúšať preniesť naše novonado-

budnuté poznatky do praxe. Vzhľadom 

na to, že my ako Slováci sme sa zúčastnili 

v najväčšom počte, boli sme delení 

do menších podskupín. Následne sme 

vypracovávali rôzne zadania, čo určite 

pomohlo cibreniu nášho jazykového 

prejavu a spoznávaniu sa navzájom. 

Takto sme zistili, že traja spoluúčastníci 

sú dokonca pôvodom z úplne iných 

krajín - USA, Rumunsko a Nigéria. 

V rámci prvého dňa programu 

RECREATE sme zistili, aký je náš štýl 

vodcovstva, jeho výhody a nevýhody, 

a zároveň ako spolupracovať s inými 

štýlmi vedenia ľudí. Ďalší deň sme 

pokračovali v zisťovaní našej averzie 

voči riziku, ba dokonca sme mohli 

vyhrať zaujímavé odmeny. Stred 

týždňa nám poskytol informácie 

o rôznych nástrojoch využiteľných 

pri marketingu, ktoré sme si mohli aj 

vyskúšať. Vo štvrtok sme si vyskúšali 

vytvoriť vlastný business plán na 

inovatívny produkt, ktorý bol výsledkom 

našej doterajšej práce počas týždňa. 

Posledný deň bol venovaný financovaniu 

podnikateľských nápadov, kde sme 

zistili aké možnosti existujú pri čerpaní 

prostriedkov z EÚ. V tento deň som 

vystriedal stoličku účastníka za miesto 

lektora a predstavil som alternatívne 

možnosti financovania startupov, 

a zároveň najlepšie prípady úspešných 

podnikateľských nápadov zo Slovenska. 

Zabezpečený sme mali aj večerný 

program, kde sa kládol dôraz 

na zoznamovanie sa navzájom, 

na porovnanie a zblíženie našich 

kultúr. Rovnako sme absolvovali aj 

prehliadku textilných fabrík v meste, 

ktoré dokázali za 200 rokov z obce 

so 190 obyvateľmi vytvoriť mesto 

s počtom obyvateľov takmer 700 tisíc.  

Týždeň uplynul ako voda a my 

sme sa domov vracali s dobrým 

pocitom, novými vedomosťami, 

skúsenosťami, kontaktmi ale aj 

zábavnými príhodami. To všetko nám 

ukázalo, že prázdniny sú taktiež ten 

správny čas na zlepšovanie samých 

seba. Tento zážitok bol prínosným 

v každom ohľade, a tak môžeme smelo 

odporučiť využiť všetky dostupné 

možnosti a zúčastniť sa obdobných 

podujatí. RECREATE v nás zanechal 

úžasné spomienky na úžasných ľudí. 

Autor: 

Ing. Tomáš Štofa, PhD.
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V rámci programu Erasmus+ som 

sa na prelome marca a apríla tohto 

roku zúčastnila 18 dňového pobytu 

v Brazílii. Väčšinu času som trávila 

na univerzite v Campinas na Ústave 

geovied. Keďže som letela z Európy cca 

10 000 kilometrov, nenechala som si ujsť 

výlet do Sao Paulo a Rio de Janeiro. Ako 

správkyňu Geovednej expozície na TUKE 

ma zaujímali najmä geologické múzeá. 

Navštívila som ich niekoľko – Museu 

Amsterdam Sauer v Rio de Janeiro, 

Museu de Geociencias na univerzite 

v Sao Paulo, Museu Exploratorio de 

Ciencias v Campinas a múzeum v Rio 

Claro. V múzeu Amsterdam Sauer som 

bola ohúrená gigantickými vzorkami 

minerálov – drahokamov, ktoré boli 

prevažne zo známej oblasti Minas 

Gerais. S kurátormi múzeí sme veľa 

komunikovali, vymieňali si skúsenosti, 

akým spôsobom, akými aktivitami 

zaujať študentov i verejnosť a zvýšiť 

tak návštevnosť múzea, resp. našej 

univerzitnej Geovednej expozície. 

Jeden deň som mala možnosť 

zúčastniť sa exkurzie na stavbe 

tunela pri Caraguatatuba v oblasti 

Serra do Mar v štáte Sao Paulo, 

kde som videla práce v súvislosti 

s razením tunela. O mojej účasti 

píše aj diaľničná spoločnosť Tamoios 

na svojej webovej stránke, keďže som 

údajne bola prvou medzinárodnou 

návštevníčkou, čo ma veľmi potešilo.

(link: http://www.concessionariatamoios.

com.br/noticias/show/781/alunos-do-

-5%3F-ano-de-geologia-da-unicamp-vi-

sitam-obras-da-concessionaria-tamoios)

Navštívila som tiež zopár geoparkov 

v okolí Campinas. Jeden z najkrajších 

bol Parque do Varvito pri mestečku 

Itu, ktorý bol vybudovaný zo starého 

kameňolomu. Názov parku je odvodený 

zo slova „varvity“, čo sú tenké vrstvy 

sedimentárnych hornín usadené 

v priebehu jedného roka v jazerách,  

ktoré sú napájané vodou z ľadovca. Sú 

zložené z piesčitej časti usadenej v lete 

a tmavšej ílovitej časti usadenej v zime.

V Rio de Janeiro som aspoň na chvíľu 

mohla chodiť po horúcom piesku 

slávnej pláže Copacabana na pobreží 

Atlantického oceánu. Lanovkou som 

sa vyviezla na vrchol známej Cukrovej 

homole (angl. Sugar Loaf, portug. Pao 

de Acúcar) a stála pod sochou Krista 

(portug. Cristo Redentor) na pahorku 

Corcovado. Samozrejme som neobišla 

ani známe farebné schody „Escadaria 

Selaron“, ktoré sú pokryté vyše 2000 

dlaždicami zo 60 krajín sveta.

Ľudia na univerzite ako aj ostatní, 

ktorých som stretla, boli veľmi 

milí a ústretoví. Ubytovanie bolo 

krásne, čisté a jedlo vynikajúce. 

Verím, že moja cesta do Brazílie 

nebola poslednou a že niekedy opäť 

stretnem zahraničných priateľov.

Autor: 

Ing. Zdenka Babicová, PhD.

Erasmus+	v	Brazílii

Rádio roka 2018 má za sebou krst 

vysielacieho štúdia. Tajne pripravovaná 

,,misia“ predsedom rádia, Michalom 

Porezaným, ,,Mentalkom“, sa vydarila 

na jednotku. Nové priestory Deviatky 

prebrala v máji k životu poriadna dávka 

malých kúskov CDčok v štýle Fun Rádia, 

ktoré si po ,,hokejovom šialenstve“  

na chvíľu pred zápasmi odbehlo 

z Fanzóny.  Práve jeho zástupcovia, 

medzi ktorými boli aj známe tváre ako 

Junior a Marcel, šéfredaktorka, Katarína 

Vargová či bývalá vedúca moderátorov 

Rádia 9, Tirsha, za sprievodu aktuálnych 

,,rádioaktívnych“ členov popriali novej 

,,vysielačke“ veľa úspešných formátov. 

Ako sa na správnych východniarov patrí, 

krst sa nezaobišiel bez ,,kapurkovej“ 

a poriadne nablýskanej selfie. Junior 

spomenul, že práve študentské rádio 

zvykne byť miestom, kde sú ,,korene 

všetkých moderátorov sveta“, a teda 

samotné štúdio je jedným z jeho 

najdôležitejších článkov. Na novom 

štúdiu Rádia 9 sa podieľalo množstvo 

rúk vyše niekoľkých mesiacov, 

no výsledok stojí za to. Vďaka projektu 

Slovenskej sporiteľne a energii mladých 

ľudí sa nová vysielačka môže pochváliť 

svojou súčasnou podobou. Nechýba 

v nej nová technika, vysielací stôl či 

iné vychytávky pravého moderného 

vysielacieho komerčného štúdia.  

Hoci podstúpila krst len nedávno, 

užiť si okrem chvíľkovej slávy stihla 

už počas minulého semestra aj zopár 

moderátorských perličiek či zaujímavých 

hostí v reláciách ako Najncafé, kde 

sa vystriedalo veľa pedagogických pra-

covníkov TUKE či Fulltajm, ktorý prináša 

poslucháčom nové dianie zo zákulisného 

sveta kapiel, spevákov. Okrem iného, 

sa na ,,stenách“ štúdia odráža kvalitná 

hudba nášho Dja Jenkyho. Núdzou 

o inšpiratívnych hostí rozhodne nebude 

trpieť ani v ďalších semestroch vďaka 

novo pripravovaným reláciám. Eufória 

z vysielania však nezostáva ,,zaseknutá“ 

len vo vysielacom štúdiu. Rádiaci ju 

posúvajú ďalej aj na iných akciách. 

Spomenúť treba napríklad Opening 

semester párty, na ktorej už tradične 

nebudú chýbať členovia ,,Deviatky“. 

Okrem ,,Otváračky“ semestra, Rádio 9 aj 

tento zimný semester chystá konkurz, 

čo znamená príležitosť pre každého, kto 

má chuť rozvíjať svoje nadanie a získať 

skúsenosti v oblasti redakcie, modero-

vania, technických zručností, no zároveň 

potvrdiť Juniorove slová. Aj kvôli 

takýmto udalostiam sa tak Jedlíkova 9 

opäť v septembri môže tešiť na začiatok 

akademického roka ako sa patrí.

Autor: 

Michaela Uličná
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Podpora	mladých	talentov	
z	radov	študentov	EkF
Nevyhnutnou súčasťou výskumnej 

a vzdelávacej činnosti je spolupráca 

univerzít s podnikateľským prostredím. 

Táto spolupráca sa pomaly rozbieha aj 

na Slovensku, v rámci ktorej sa realizujú 

rôzne programy a projekty na jej 

podporu. Jedným z príkladov v rámci 

Slovenska je spolupráca medzi LYNX – 

spoločnosťou s ručením obmedzeným 

Košice a Ekonomickou fakultou TUKE. 

V priebehu času  sa LYNX, s.r.o., ktorá 

pôsobí na trhu informačných technológií 

už od roku 1991, vyprofilovala ako 

popredný poskytovateľ bezpečnostných, 

komunikačných a aplikačných riešení 

pre široké spektrum zákazníkov. Aj 

tento rok sa LYNX, s.r.o. rozhodla 

v spolupráci s EkF TUKE podporiť 

jeden mladý talent z radov študentov. 

Podpora sa uskutočnila v rámci 

programu - LYNX podporuje talenty. 

V roku 2019 sa LYNX, s.r.o. rozhodla 

udeliť cenu Ing. Danielovi Kokoruďovi  

za diplomovú prácu pod názvom 

Optimalizácia interného finančného 

reportingu v korporátnej sfére 

s využitím prostriedkov automatizácie, 

ktorú vypracoval pod vedením 

RNDr. Júliusa Czapa, PhD. V práci 

autor analyzoval procesy interného 

u svojho potenciálneho zamestnáva-

teľa po ukončení štúdia. Očakávaný 

efekt vo vzťahu k diplomovej práci 

spočíva v tom, že študent preukáže 

schopnosť prepojiť teoretické 

poznatky s praktickými skúsenosťami 

získanými počas praxe a zužitkovať 

ich pri písaní diplomovej práce.

Študenti odboru Financie, bankov-

níctvo a investovanie absolvujú prax 

vo finančných inštitúciách, v podnikoch 

rôzneho zamerania a právnej formy, 

pričom počas praxe vykonávajú 

činnosť, ktorá sa týka ekonomických 

činností. Študenti odboru Ekonomika 

a manažment verejnej správy absolvujú 

prax v inštitúciách regionálnej 

samosprávy, mesta, obce, v agentúrach 

regionálneho rozvoja a pod.

Študent, ktorý absolvuje prax už počas 

štúdia potvrdzuje, že mu na svojej 

profesii záleží, vie manažovať vlastné 

aktivity a spozná, čo výkon daného 

povolania vyžaduje. EkF dbá na to, aby 

prax pre študentov nebola len akousi 

formalitou, ako aj na to, aby študenti 

prax aj skutočne vykonávali. Pre EkF, 

ako aj pre študentov je pozitívom, ak sa 

vzťah škola - podnik zlepšuje a utužuje. 

finančného reportingu a navrhol 

časovo a ekonomicky výhodnejšie 

alternatívy na základe automatizácie. 

Takisto prehľadne porovnal efek-

tívnosť navrhnutého riešenia 

s existujúcim klasickým konceptom. 

Úpravy a zlepšenia zároveň aplikoval 

na nasadenie v reálnom prostredí. 

Aj takáto podpora je jednou z foriem, 

pomocou ktorej sa spoločnosť LYNX, 

s.r.o. snaží motivovať talentovaných 

mladých ľudí a prispievať k ich 

neustálemu rozvoju.  Univerzity a pod-

nikateľské prostredie majú v súčasnosti 

pomerne rôzne očakávania, a preto 

je potrebné hľadať prieniky a oblasti, 

v ktorých je možné spolupracovať. EkF 

má záujem o dlhodobú víziu rozvoja 

a spolupráce s firmami a snaží sa 

takúto spoluprácu aktívne podporovať 

vytváraním priaznivého prostredia. 

Študenti už počas štúdia na EkF majú 

povinnú prax, v rámci povinného 

predmetu Odborná diplomová 

prax. Prax je pre študentov dobrou 

príležitosťou, aby sa už počas štúdia 

zorientovali na trhu práce, prakticky 

si overili znalosti získané štúdiom 

v praxi a získali schopnosť ich využiť 
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Sme	TU	pre	deti	2019
Približne 180 detí sa rozdelilo 

do 16 tímov. Po krátkom zoznámení 

s animátormi a predstavení univerzity, 

sme si zvolili kapitánov a vymysleli 

názvy tímov: Kečupy, H2O, Korytnačky, 

Veľké lososy, Magenti, Pikatchu, 

Technology Team, Ružoví Draci, Banány, 

Adamovci, Mižuho potvory 3.0, Emoši, 

Tehličky, 404 (Názov nebol nájdený), 

Bezmenní, Zhnité hrozienka. Navštívili 

sme Laboratórium železničnej dopravy. 

Náš deň pokračoval na atletickom 

štadióne, kde sme zápolili v športových 

disciplínach. FMMR nám predstavila 

materiály a pozorovali sme rôzne 

preparáty pod mikroskopom. 

Otestovali sme prístroje, ktoré drvia 

odpad a naučili sa ako sa medzi sebou 

oddelia jednotlivé zložky. Vonku sme si 

vyrazili mince a skúsili sme si postaviť 

fľaše pomocou paličky a šnúrky. 

Nechýbali ani hrnček var a ukážka 

tvorby hliníkového odliatku erbu mesta 

Košice i odlievanie voňavých mydielok.  

Na FEI nás previedli pútavou 

prednáškou o bleskoch, ktorú sprevá-

dzali premietané animácie. Následne 

nás zahĺtilo kreatívne programovanie 

v Matlabe. Po pol hodine úpenlivého 

premýšľania sme si oddýchli pri 

rôznych športových disciplínach 

na baseballovom ihrisku. Zaujala 

nás prednáška o robotoch, rovnako 

ako aj základy elektrotechniky v Aule 

Volkswagen. Na SvF sme si namiešali 

vlastné farebné betóny, naprojektovali 

si domčeky či kreslili kriedový pôdorys, 

postavili vysoké veže zo špajdlí 

a pohárov, a na záver si vyskúšali 

netradičný útek stavbára zo stavby. 

Na FBERG sme sa zoznámili s históriou 

baníctva a jej využívanými technológia-

mi.  Následne sme súťažili na EkF v hre 

dilema väzňa, kde naši najlepší získali 

svoj lup v podobe mešca peňazí. LF nám 

predstavila históriu letectva a jej možné 

ďalšie smerovanie. Nechýbal tímový hod 

papierovými lietadlami z vlastnej dielne.

Na SjF sme si zostrojili autíčka z rôznych 

materiálov a pretekali sa s nimi. 

Nasledujúce stanovište odhalilo, 

kto má najsilnejšie hlasivky. 3D 

kamerou si každý vytvoril model tváre 

vo virtuálnej podobe. Zmerali sme si 

sily na ďalších dvoch stanovištiach, kde 

sme skladali súkolesie z plastových 

ozubených kolies a vyskúšali sme 

si ako sa ovláda reálny mostový 

žeriav, ktorým sme presúvali závažie 

cez prekážkovú trať.  Nakoniec sme 

si vypočuli prednášku o zvukovej 

rezonancii. Na FU sme si vyrobili 

vlastné stavby a poskladali z nich 

polystyrénové mestečko. Pozreli sme 

si v budove UVP TECHNICOM výstavu 

„Československé stavby storočia“.

FVT si pre nás pripravila kúzelnú fyziku 

so zasvätením do tajov magnetickej sily 

a kde ju možno využiť, ako v minulosti 

merali čas aj bez pomoci Slnka, zákony 

fyziky o lome a odraze svetla a mnoho 

iného. Po prednáške o virtuálnej 

realite sme si vyskúšali rôzne okuliare 

na virtuálnu ako aj rozšírenú virtuálnu 

realitu. Pomocou mobilnej aplikácie 

sme si vytvorili svoj vlastný ostrov. 

Rukami sme mohli vytvarovať z piesku 

kopce, po ktorých behali zajace a jazerá 

v dolinách alebo aj moria, v ktorých 

plávali žraloky a iné ryby. Vyskúšali sme 

si ako sa jazdí na kolobežke a elektric-

kých skateboardoch, ktoré sa ovládali 

náramkom a zakričať si do hlukomeru.  

V Aule Maxima prebehla slávnostná 

promócia, spoznali sme víťazov súťaže 

„Výzva pre tvoju budúcnosť“ a plní 

zážitkov sme sa rozbehli na prázdniny. 
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Prvý júnový deň už tradične patrí 

tým najmenším. Výnimkou nebola 

ani Technická univerzita v Košiciach, 

kde si na športovom rozvoji detí dajú 

skutočne záležať. Preto už 4. ročník dňa 

detí niesol prívlastok „Športový“. Na ba-

seballovom ihrisku na Vysokoškolskej 

ulici sa doobeda v sobotu 1. júna stretla 

takmer stovka detí zamestnancov TUKE, 

ktorí si mohli zasúťažiť a porovnať si 

Super deti, takmer 80 prebicyklovaných 

kilometrov, prvé pokusy, ale i takmer 

dokonalé jazdenie na vodných lyžiach 

či wakeboarde, prekonanie svojej prvej 

vlny na rafte, kanoe či kajaku, plávanie 

a bláznenie sa na kúpalisku Ryba, 

paintball na Alpinke, ako i futbal, florbal, 

stolný tenis a vybíjaná v telocvičniach 

a FBERG, Študentské domovy a jedálne, 

Katedra inžinierskej pedagogiky, 

Rektorát TUKE, ktoré podali pomocnú 

ruku, či už materiálne alebo personálne. 

A tak sa detičky okrem samotných 

súťaží mohli tešiť i na tombolu, 

maľovanie na tvár či jazdenie na autách 

využívajúcich na pohon stlačený plyn. 

Pohľady na iskričky v detských očkách 

a ich úprimná radosť nás opäť utvrdili 

v tom, že stojí za to vyvinúť aktivitu 

pre tých najmenších a vhodnými 

pohybovými aktivitami sa ich snažiť 

pozitívne usmerniť v ich budúcom 

živote. Možno práve tieto deti budú 

o niekoľko rokov tí, ktorí si ako dospelí 

sadnú do lavíc na TUKE, alebo budú 

športovať v niektorom z množstva 

športových klubov na našej univerzite. 

najšikovnejších ukončili tento júlový 

športový tábor na Technickej univerzite 

v Košiciach. Organizátori a inštruktori 

z Katedry telesnej výchovy sa už teraz 

tešia na ďalšie športové podujatia, 

nielen pre študentov a zamestnancov, 

ale i pre tých najmenších.

medzi sebou svoje pohybové zručnosti 

a schopnosti v šiestich disciplínach. 

Aj keď v športe vyhrávajú len tí 

najlepší, na športovom dni detí boli 

odmenení všetci a odniesli si domov 

nádherné medaile i darčekové taštičky. 

Organizátorom z Katedry telesnej 

výchovy výrazne pomohla Strojnícka 

fakulta ako hlavný partner, ako i ďalšie 

organizačné zložky na TUKE, FMMR 

TUKE. Tieto, ale i ďalšie činnosti čakali 

našich malých športovcov na v poradí 

už 4. ročníku prímestského športového 

tábora Športové leto s TUKE 2019.  

Celodenná túra na chatu Hrešná 

s opekačkou, po ktorej už nasledovalo 

slávnostné vyhodnotenie, rozdávanie 

diplomov a medailí a ocenenie tých 
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Šport	pre	deti	na	TUKE
Športový deň detí na TUKE 2019

Športové leto s TUKE 2019

Letný	tábor	v	Herľanoch
V dňoch od 8. júla do 19. júla prebiehal 

Detský pobytový tábor v Herľanoch. 

Tábor zastrešovali Odbory TUKE.

Tematika tábora je každý rok iná. 

Tento rok bol tábor zameraný na tému: 

Tajomný ostrov spojený s lovom 

mamutov, zbieraním opálov, bojom 

o vlajku, jarmokom, športovými hrami, 

táborovou svadbou, karnevalom, 

indiánskym dopoludním, varením odvaru 

a iných aktivít. Boli 3 oddiely: Tresky 

Blesky, Démoni a Avatari. Hlavným 

vedúcim bol Ľuboš Záhradníček, ktorý 

sa v spolupráci s ostatnými vedúcimi 

postaral o skvelý program tábora.

Samozrejme anjelom tábora bola 

pani zdravotníčka Milka. Pani 

zdravotníčka sa nielen starala 

sa týka tábora, ale to si necháme 

na potom. Času je ešte dosť :).

V mene odborov TUKE chceme 

poďakovať vedúcim, zdravotníčke, 

kuchárkam a všetkým, ktorí sa podieľali 

na chode tábora. Vidíme sa na budúcom 

jubilejnom 40. ročníku tábora.

o zdravie detí a vedúcich, ale 

taktiež sa zapájala do hier.

Tento rok bol veľmi vydarený, jednak 

super tímom aj skvelými deckami :). 

Každým rokom máme čoraz viac 

detí, a to nás veľmi teší. Budúci 

rok máme jedno prekvapenie, čo 
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The Success of our 
Scientists in Russia

Opportunities for 
Economic Co-operation 
with Taiwan

Author: 
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Author: 

doc. Ing. František Jakab, PhD.

On 13-17 May 2019 the delegation 

of the Faculty of Mining, Ecology, 

Process Control and Geotechnologies 

(FBERG) led by the Dean prof. Ing. 

Michal Cehlár, PhD., the Vice-dean 

prof. Ing. Juraj Janočko, PhD., and 

the Head of the Department of 

Mining Sciences doc. Ing. Marian 

Šofranko, PhD., participated in the 

international conference TOPICAL 

ISSUES OF RATIONAL USE OF NATURAL 

RESOURCES in St. Petersburg at the 

Mining University under the auspices of 

UNESCO. 30 countries, 85 universities 

On 19	July	2019 TUKE was visited 

by distinguished guests: Mr.	Larry	

Tseng, the Head of the Taipei 

Representative Office in Bratislava, 

and Mr.	Ching-Nan	Lin, the Head of 

the Economic Division of the Taipei 

Representative Office. In the beginning 

of the visit, the guests were received 

by Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, 

CSc., the Rector of TUKE. Subsequently, 

a roundtable was held at the premises 

of the USP	TECHNICOM on the 

topic ´Opportunities	for	Economic	

Co-operation	with	Taiwan´ with the 

participation of nearly 30 represen-

tatives of academia and industry. The 

meeting was opened by Dr.h.c. prof. 

Ing. Anton Čižmár, CSc., the Vice-rector 

for Innovation and Technology 

Transfer. In his speech, Mr. Larry 

Tseng presented the economic and 

business environment, and economic 

development strategy of Taiwan. 

and 420 participants took part in 

the international conference, which 

included 340 competing presentations. 

The results of the research conducted at 

FBERG were presented by full-time PhD 

students Ing. Ján Fehér and Ing. Jozef 

Čambál on the topic ´ Minimizing seismic 

impacts on the environment in blasting .́

Their presentation has brought 

exceptional international success, both 

to the researchers and the Faculty, in the 

form of a 2nd place. We congratulate 

the awarded young scientists. 

Laboratory of 
High-Temperature 
Corrosion Processes

Co-operation of TUKE 
with Indian Institute 
of Technology 
Bombay (IITB)

New Professors 
at TUKE

Author: 
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Author: 
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In June 2019, a Contract of 

Association: Laboratory of High-

Temperature Corrosion Processes 

was signed between the Faculty of 

Materials, Metallurgy and Recycling 

and the ŽP Vedecko-vývojové 

centrum s.r.o., Podbrezová.

The aim of the Association is to 

integrate research, material and 

instrumental capacities into a common 

platform enabling effective realization 

of research and development in the 

area of analysis of the impact of 

aggressive flue gas components on 

high-temperature corrosion resistance 

of refractory boiler qualities of rolled 

The Faculty of Civil Engineering has 

established successful co-operation 

with the Indian IITB – a leading 

educational institute not only in 

India but also in the world. On 2-10 

December 2018  doc. Ing. Martina 

Zeleňáková, PhD. and doc. RNDr. Pavol 

Purcz, PhD. spent a week at the IITB 

within the Erasmus+ programme, 

where they focused on establishing 

and strengthening the co-operation. 

On 3-9 March 2019 our university 

hosted professor Dr. V. Jothiprakash, 

also within the Erasmus+ programme. 

The successful co-operation 

Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., 

the Rector of TUKE, received newly 

appointed professors of TUKE at his 

office. It is always a significant event 

when TUKE receives new members 

to the ranks of professors, and their 

appointment raises the reputation and 

credit of the University. Andrej Kiska, 

the President of the Slovak Republic, 

appointed new professors on 11 June 

2019, including professors from TUKE: 

•	 prof.	Ing.	Jozef	Svetlík,	PhD., 

from the Faculty of Mechanical 

Engineering TUKE, appointed in 

the field ´Production Systems ;́ 

•	 prof.	Ing.	Ján	Viňáš,	PhD., 

from the Faculty of Mechanical 

Engineering TUKE, appointed in 

the field ´Mechanical Engineering 

Technologies and Materials .́

According to the President of the SR 

A. Kiska, it is up to professors whether 

the Slovak science will advance. He 

also thinks that the Slovak educational 

system needs a reform. He sees the role 

of professors in a public debate, which 

can help improve the current situation. 

and precision tubes produced in ŽP 

a.s. Podbrezová, solving current tasks 

of business practice, and developing 

specific innovative solutions.  

continued with a one-month stay 

of Ing. Adam Repel, a PhD. student 

of the Faculty of Civil Engineering, 

at the IITB. The co-operation of both 

faculties will continue and we believe 

that it will bring many benefits.  
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TUKE at the SR 
Championships 
in Headis

Bowling TUKE 
tour 2019

10th University Hike
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The first Championships of the Slovak 

Republic in an attractive sport headis 

took place on 14 June 2019 at Bory 

Mall in Bratislava. The tournament was 

officially opened by the management of 

the Comenius University in Bratislava. 

The tournament featured thirty-two 

best headis players in Slovakia, who 

competed for the title of a Slovak 

Champion 2019 in singles and 

doubles.  A bronze medallist from the 

last European championships – Denis 

Kurek (aka Dendiik), who currently 

ranks 19th in the world ranking, 

became the first Slovak Champion. 

In the final doubles match, the 

Košice pair J. Siládi a M. Žigala won 

the first title of Slovak Champions 

after saving five match points. 

The evaluation of Bowling TUKE Tour 

2019, the 9th annual of the TUKE 

Rector ś (the president of Slávia TUKE) 

Challenge Cup was held in the premises 

of OC Galéria, Košice on 3 June 2019.

11 teams and 179 players (143 men and 

36 women) took part in the tournament. 

In the first three places finished:

1st place: ŠJaD

2nd place: Rectorate

3rd place: FU

The best female player of the 

tournament was Jana Bidulská 

from FMMR, and the best male 

player was Pavol Sopko from FU. 

As this great sporting event is 

very popular among employees, 

it will continue in the future.

At the same time, we invite those 

departments which have not yet 

decided to participate in the event, 

to do so by 30 November 2019. 

For more information, please, contact: 

klaudia.sandorova@tuke.sk, ext.2007.

 

ALL HAIL SPORT and we will meet 

you at the anniversary 10th year!

At the end of June, employees, 

students and other friends of TUKE 

met again on a hike, this time in 

Polish Tatras.  The destination of 

the 10th hiking event was the peak 

Kasprowy Wierch and mountain hut 

Murowaniec. Almost 30 of our tourists 

were rewarded with beautiful views, 

which compensated almost a thousand 

meters of elevation over a 12 kilometer 

trail. From the destination of the hike 

–  Kasprowy Wierch located on the 

border of Poland and Slovakia, the 

participants went back to Zakopane 

via a modern high-capacity cableway, 

where they finished a wonderful day 

in one of the picturesque restaurants. 

The photo of all participants at the 

end of the day speaks volumes about 

the high interest in tourism at the 

Technical University of Košice.  

FORLANG 2019

FBERG - ŠVK 2019

Author: 

Mgr. Eva Kaščáková, PhD.
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The Department of Languages TUKE, 

in co-operation with USP TECHNICOM, 

organized the 9th International 

Conference on Foreign Languages 

in an Academic Environment. The 

conference titled FORLANG	2019, 

organized under the auspices of 

Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.,

the Rector of the Technical University of 

Košice, was held on 6-7 June 2019. The 

programme consisted of almost 60 con-

tributions in English, German, Russian, 

Slovak and Czech. Contributions that 

addressed issues of terminology, 

translatology, and didactics of foreign 

language for specific purposes, 

intercultural communication and 

applied linguistics generated a lot of 

interest. Many contributions aimed 

at disseminating results of research 

projects presented interesting links 

between theory and practice. 

Student Scientific Conference, with 

participation in an international 

project ´Student Scientific Professional 

Activities´ solved at the Faculty of 

Mining and Geology of the VSB – 

Technical University of Ostrava (HGF, 

VŠB-TU),  was held at the Faculty 

of Mining, Ecology, Process Control 

and Geotechnologies (FBERG). 

The	results	of	the	Faculty	round	

(29	April	2019)	were	as	follows:

Section S1 Earth Sciences:

1. Alexander D. Thiessen (ÚGV)

2. Bc. P. Emődi (ÚGKaGIS)

3. Bc. Martin Kráľovský (ÚZZ-GT)

Section S2A Management and Logistics:

1. Bc. Matej Mikulszky (ÚRaIVP)

2. Martin Múdry (ÚLaD)

3. Martin Muzelák (ÚRaIVP)

Section S2B,3 Extraction and 

Processing of Mineral Raw Materials; 

Biology, Ecology and Environment: 

1. Bc. Peter Sivák (ÚZZ)

2. Bc. Andrea Kicová (ÚZZ)

3. Marek Figlár (ÚZZ)

The Association of Slovak Scientific 

and Technological Societies 

awarded Bc. Sivák and Slovak 

Mining Chamber awarded students 

Bc. Mikulszky and Thiessen.

In	the	international	round	(2	May	2019)	

in	Ostrava,	students	placed	as	follows::

Section S1: 2. Alexander D. Thiessen

Section S2: 1. Bc. Matej Mikulszky

Section S3: 1. Bc. Peter Sivák.
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Summer	school	in	Aachen
This summer RWTH Aachens University 

in Germany had organized summer 

school programs for students around 

the globe. There was application pooling 

and selection in the month of March. 

My application got selected and I took 

Smart Electric Power Systems (SEPS) for 

the summer school. I am really thankful 

to Mrs. Katarína Valentová as she guided 

me for the program and made sure it‘s 

a smooth and wonderful experience 

going to a different university. My summer 

school started from 1st of July and was 

up to 13th of July 2019. I had a nice 

experience as my classmates were from 

USA, Brazil, Colombia, Venezuela, China, 

India, Iran, Poland, Spain, Greece, Turkey, 

Tajikistan, and Peru. With such diversity in 

the class, it was amazing learning different 

cultures and I made amazing friends over 

there. There was intercultural session 

where we acted in drama and did many 

activities like sketching, learned about 

the German culture. There were also city 

games and puzzles, karaoke nights and 

BBQ party organized by the university.

We almost had 6 hours of classes a day. 

We had a vast variety of topics on 

modern energy and power transition 

towards renewable and smart systems. 

We learnt about storage systems, future 

electrical grids, high voltage converters, 

DC technologies, automation of complex 

power system, power economics and 

liberalized markets and etc. We had 

intellectual workshops. We did some 

amazing lab tours of E.ON energy research 

center and PGS lab for wind power. 

We had a factory visit to RWE Tagebau 

Garzeweiler (surface mines) and RWE 

Neideraussem power plant. We got full 

hands on experience. We also had mentors 

(students of the university) who guided 

us around the city and the university. This 

course was basically intended for master 

students and had knowledge on the 

upcoming future technologies in the 

electrical and energy fields for research, 

totally summing up to 60 hours of classes. 

 There was final exam on the last day and 

then the certificate distribution ceremony. 

Developing skills from a new stream 

for me were really interesting. Overall it 

was really a very beautiful experience 

there. I am thankful to Mrs. Katarína 

Valentová from TUKE IRO, RWTH Aachens 

University, Technical University of Košice, 

Professor Štefan Segľa, Vice dean Ján 

Kráľ and all my professors and friends. 

It was because of their guidance that 

I could successfully complete the course.

 Sayantan Roy (2nd year bachelor 

in mechanical engineering) 
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