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podnikateľských 
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na univerzitách

Juhoafrická 
republika privítala 
vrcholných 
predstaviteľov TUKE

Elektroenergetika 
2019

Košické ekonomické 
fórum

Podpora mladých 
výskumníkov do 30 
rokov a doktorandov 
na TUKE
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Konkurencieschopnosť si vyžaduje, aby 

mladí ľudia boli inovatívni, flexibilní 

a odvážni na to, aby čelili výzvam 

dynamickej a nestabilnej ekonomiky. 

Podnikateľská myseľ nie je osobnou 

charakteristikou a môže sa rozvíjať 

prostredníctvom učenia sa a skúseností 

v rámci vzdelávacieho systému. Projekt 

ERASMUS+: Znalostné aliancie: Model 

stáží na podporu rozvoja podnika-

teľských zručností na univerzitách 

(601125-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-KA) 

si kladie za cieľ stimulovať podnikateľ-

ské zručnosti učiteľov a zamestnancov 

firiem a rozvíjať podnikateľské myslenie 

a  zručnosti u študentov.

Projekt je koordinovaný Ekonomickou 

fakultou TUKE a je realizovaný 

v spolupráci 14 inštitúcií zo 7 krajín 

(Belgicko, Grécko, Maďarsko, Slovensko, 

Nemecko, Holandsko, Írsko, Taliansko).

Viac informácií: https://entermode.eu/. 

Spoločná rada pre hospodársku 

spoluprácu medzi Slovenskou 

republikou a Juhoafrickou republikou 

sa uskutočnila v októbri v Pretórii 

za účasti predstaviteľov Ministerstva 

hospodárstva a financií Slovenskej 

republiky a Technickej univerzity 

v Košiciach. TUKE na rokovaní repre-

zentovali jej poprední predstavitelia,  

Tohto roku sa v dňoch 16. až 

18. septembra v Starej Lesnej 

vo Vysokých Tatrách konalo 

10. medzinárodné vedecké 

sympózium ELEKTROENERGETIKA 

2019, ktoré sa pravidelne koná 

s dvojročným cyklom. 

Obsahom programu boli témy 

venované poznatkom z oblasti elektro-

energetiky obohatené o prezentácie 

z praktických skúseností energetických 

spoločností počnúc od výroby 

elektrickej energie, riadenia, merania, 

racionálnej spotreby až po tematiku 

smart sietí a elektromobilitu.

Sympózium bolo organizované 

Katedrou elektroenergetiky, FEI 

TUKE, za spoluúčasti spoluor-

ganizátorov a sponzorov.

Panelová diskusia k aktuálnym 

otázkam trhu práce v SR

Dňa 14. novembra zorganizovala 

EkF TUKE panelovú diskusiu na tému 

„Aktuálne otázky na trhu práce 

v SR“. Podujatie sa uskutočnilo v Aule 

Maxima za účasti renomovaných 

odborníkov z praxe a akademickej 

sféry. Panelisti v konštruktívnej diskusii 

hľadali odpovede na otázky spojené 

s výzvami, ktoré pre ekonomiku SR 

prináša stratégia Industry 4.0, zastro-

povanie veku odchodu do dôchodku, 

zvyšovanie minimálnej mzdy, kvalifi-

kačné požiadavky na trhu práce a úloha 

univerzít pri vychovávaní špičkových 

odborníkov pre prax, uplatnenie 

absolventov stredných a vysokých 

škôl na trhu práce a pod. Všetci 

pozvaní účastníci panelovej diskusie 

ocenili iniciatívu TUKE organizovať 

diskusné fóra na aktuálne témy.

Rektor TUKE začiatkom roka 2020 

vyhlási výzvu na predkladanie 

žiadostí o udelenie výskumných 

grantov na čiastočné alebo úplné 

krytie finančných výdavkov spojených 

s riešením výskumného projektu 

uvedenom v žiadosti o grant. Granty 

budú udelené na jeden kalendárny 

rok v maximálnej finančnej výške 

podľa typu spolupráce v projekte:

1. projekt riešený jednou osobou  

– max. 1000 EUR

2. projekt riešený kolektívom osôb 

z jednej fakulty – max. 2000 EUR

3. projekt riešený kolektívom osôb 

z min. 2 fakúlt TUKE alebo so zahra-

ničným partnerom – max. 3000 EUR

Bližšie špecifikácie výzvy, 

príslušné pokyny a pravidlá budú 

zverejnené na web stránke TUKE.

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

Kmeť, CSc., a dekan FBERG, 

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. 

Okrem rokovaní na medzištátnej úrovni 

prebehlo rokovanie s mimoriadne 

vplyvnou africkou univerzitou 

University of South Africa (UNISA), kde 

sa rokovalo o technológiách pracujúcich 

so zemskými zdrojmi, ktoré boli vyvinuté 

na FBERG a africkí vedci o technológie 

prejavili mimoriadny záujem.

Extrapolácie – 
história a budúcnosť 
IT na Slovensku

Hlavná aktivita Extrapolácií (viď 

http://www.extrapolacie.sk/) sa opäť 

uskutočnila v tomto roku v Košiciach. 

Okrem sprievodných podujatí, 

hlavnou časťou je realizácia výstavy 

v Slovenskom technickom múzeu 

v Košiciach. Výstava bola otvorená 

26.9.t.r. a bude verejnosti s predĺžením 

termínu prístupná do 15.1.2020. 

Záštitu nad podujatím prevzali: 

Technická univerzita v Košiciach, 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach a Slovenské technické 

múzeum (STM). Výstavný priestor 

výstavy znázorňuje vývoj technických 

prostriedkov spracovania informácií 

s dôrazom na používanie a výrobu 

v Československu a predvádzací 

priestor výstavy obsahuje niektoré 

funkčné ukážky – virtuálna 

realita, analógový počítač a pod. 

(prístupné len s lektormi STM). 
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Majster Slovenska 
je zo SjF TUKE

Nevidiaci študent 
FEI TUKE nás 
reprezentoval 
na MMM 2019

Autor: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

Autor: 

Michaela Matisková

Autor: 

Ján Šulák

Filip Sklenárik, študent 3. ročníka 

Strojníckej fakulty TUKE, dosiahol 

v horskej cyklistike ďalší triumf, keď 

získal titul majstra Slovenska 2019 

v kategórii šprint. Súťažne bicykluje 

od svojich 14-tich rokov a v súčasnosti 

oblieka dres PROefekt teamu. 

Od roku 2013 je reprezentantom SR 

v horskej cyklistike. Ešte ako junior 

viackrát vyhral medzinárodné preteky 

a skúša aj novú disciplínu Enduro. 

Medzi seniormi vo svete je jeho 

najlepším umiestnením 15. miesto 

na majstrovstvách Európy 2016 

v Taliansku. Filip je aj výborným 

študentom, takže tréningový proces 

musí ísť niekedy bokom, no bicykel 

každodenne využíva či už ako 

dopravný prostriedok, či ako nástroj 

na odreagovanie sa na cyklotrasách 

v okolí obľúbenej Jahodnej.

Isto ste všetci zaregistrovali, že 

predminulý mesiac sa v Košiciach 

udiala jedna z najväčších bežeckých 

akcií v Európe. A keďže šport je 

mojou veľkou láskou a život bez neho 

si neviem predstaviť, tak som sa ako 

nevidiaci rozhodol, že sa začnem 

venovať jednému z najnáročnejších, 

ale zároveň jednému z mála mne 

prístupných športov, a to práve behu. 

Pohyb som si zamiloval už dávno, ale 

v súčasnosti som sa mu začal venovať  

naplno a čoskoro začnem reprezen-

tovať Slovensko na medzinárodnej 

úrovni. Mám veľmi rád výzvy a toto je 

jedna z mojich najväčších. Táto vízia 

je mojím hnacím motorom. Pomáha 

mi aj pri štúdiu, keďže sa musím učiť 

omnoho viac ako vidiaci študenti, ale 

našťastie mám okolo seba skvelých 

ľudí, ktorí mi pomáhajú tak ako v behu, 

tak aj pri štúdiu. Či sú to kolegovia 

z Bezbariérového centra, spolužiaci, 

alebo ochotní profesori, či navádzači 

v behu. Som rád, že som mohol 

reprezentovať Technickú univerzitu 

v Košiciach aj na Medzinárodnom 

maratóne mieru a aj takouto formou 

jej poďakovať za výborné študijné 

zázemie, ktoré tu mám a ktoré mi 

umožňuje plnohodnotne študovať 

a rozvíjať sa v tom, čo ma po športe 

baví najviac, a to je informatika.

Autor: 

Ing. Michaela Očenášová

12. rokov existencie 
CPPS TUKE 

MiniErasmus 2019Nový pracovný portál 
pre vysokoškolákov

Autor: 

PhDr. Mariana Račková, PhD.

Autor: 

Ing. Daniela Tomášová

Oblasť prevencie drogových závislostí 

prešla dynamickým vývojom. Platí, 

že kvalitné a atraktívne programy 

majú v sebe potenciál eliminovať 

rizikové správanie, a že pre spoločnosť 

bolo a bude finančne výhodnejšie 

negatívam predchádzať ako ich liečiť. 

V rámci Košíc sme už pred 12 rokmi 

boli prvou univerzitou, ktorá služby 

začala študentom ponúkať v blízkosti 

„ich“ školy. Forma realizácie prevencie 

sa zdokonaľovala. Jej význam 

nebol hneď správne pochopený. 

Dnes je to ináč. Svoj podiel má 

na tom aj kvalitná práca odborníkov 

a ústretovosť vedenia TUKE. 

Čo sa konkrétne osvedčilo, a čo 

nefunguje? Osvedčili sa programy 

rozvíjajúce osobnostno-sociálne 

kompetencie. Odborné prednášky 

v komunitnom kruhu a komponované 

programy sú vhodne kombinované 

so zážitkovými technikami. 

V budúcnosti bude potrebné flexibilne 

reagovať na nové formy rizikového 

správania (e-cigarety, syntetické 

drogy a iné formy závislosti). 

Na pôde našej univerzity sme 

po tretíkrát privítali v rámci projektu 

MiniErasmus 36 stredoškolákov 

z rôznych častí Slovenska (Bardejov, 

Bratislava, Medzilaborce, Nitra, Prešov, 

Trebišov atď.). MiniErasmáci si vyskúšali, 

aké je to byť vysokoškolákom a dostali 

príležitosť absolvovať prednášky 

a cvičenia na štyroch fakultách našej 

univerzity s riadnymi vysokoškolskými 

študentami (SvF, EkF, FU, LF). Projekt 

prebiehal od 18. – 20. novembra 2019 

v spolupráci s organizáciou Future 

Generation Europe. Aktivity od pondelka 

do stredy pozostávali z doobedňajšej 

študijnej a poobedňajšej voľnočasovej 

časti, ktorá bola zložená zo zaujíma-

vých prednášok a workshopov.

AZU - aktivita zvyšuje úspech je 

národným rozvojovým projektom, ktorý 

má pomáhať študentom zlepšovať sa 

v profesionálnej a osobnej oblasti. 

Cieľom projektu je prepájanie 

študentov s praxou, prináša na vysoké 

školy to, čo im chýba – kontakt 

so skutočnými firmami, lektorov z praxe 

a vzdelávanie v oblastiach, na ktoré 

na univerzitách nezvýšil čas. Projekt 

AZU pôsobí na ôsmich univerzitách 

na Slovensku. V októbri  tohto roku 

sme spustili nový portál, ktorý je 

určený predovšetkým vysokoškolákom. 

Na tomto webe si môže študent nájsť 

stáž, brigádu, mobilitu, bakalársku či 

diplomovú prácu, ale aj prácu na plný 

úväzok vo svojom odbore. Klikni 

na www.azu.sk, registruj sa a hľadaj 

si aj Ty prácu vo svojom odbore!

25 rokov BEST Košice
Rád cestuješ, spoznávaš nových ľudí 

a kultúry a chceš sa zdokonaľovať 

vo svojom odbore? Skús BEST! Board 

of European Students of Technology 

je študentská organizácia, ktorá 

na našej škole vznikla v roku 1994. 

Spolu teda 22. novembra 2019 

oslavujeme už 25. narodeniny!

A o čo nám ide? Chceme ti 

poskytnúť vedomosti, skúsenosti 

a príležitosti, ktoré ti pomôžu spoznať 

svet a zväčšia vyhliadky na budúce 

zamestnanie. Naša LBG (Local Best 

Group) organizuje kultúrne výmeny, 

semináre, workshopy či (ne)akademické 

kurzy na Slovensku aj v zahraničí. 

Nič z toho by sme však nezvládli bez 

podpory TUKE, za čo sa jej aj takýmto 

spôsobom chceme poďakovať!
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Môže byť Východné 
Slovensko niekedy 
Silicon Valley? Aká je 
úroveň automatizácie 
v slovenskom priemysle? 
Disrupcia alebo 
transformácia: aká 
budúcnosť čaká tradičné 
odvetvia priemyslu

Odpovede na tieto a ďalšie otázky 

sa pokúsili dať odborníci v oblasti 

priemyslu v rámci medzinárodnej konfe-

rencie SlovakiaTech Forum-Expo 2019, 

ktorá sa už po druhýkrát konala v dňoch 

8. až 10.10.2019 v Košiciach a ktorá 

na tri dni otvorila brány do sveta tech-

nológií a inovácií. A TUKE bola pri tom. 

Inteligentný priemysel, robotizácia, 

digitalizácia či elektro mobilita. Aj 

to sú témy, ktoré boli skloňované 

na tomto mienkotvornom odbornom 

fóre, ktorého význam už po prvom 

ročníku v roku 2018 presiahol hranice 

Slovenska. Druhý ročník podujatia bol 

rozšírený o inovačný a technologický 

veľtrh, na ktorom sa mala možnosť 

prezentovať aj Technická univerzita 

v Košiciach a jej Univerzitný vedecký 

park TECHNICOM svojimi high-tech 

výsledkami v oblasti výskumu a vývoja. 

A naozaj radi konštatujeme, že túto 

svoju úlohu zvládla naozaj perfektne.

Konferencie sa zúčastnilo v priebehu 

troch dní viac ako 1100 registrovaných 

návštevníkov. TUKE mala na SlovakiaTech 

ako jediná univerzita zo Slovenska 

svoj vlastný pavilón, v rámci ktorého 

výskumníci z TUKE mali možnosť 

prezentovať množstvo zaujímavých 

projektov a riešení, medzi ktoré patrili:

V úvode expozície: Holografický 

prehľad expozície TUKE (Overview) 

-  unikátna interaktívna holografická 

prehliadka obohatená o zmenšeninu 

priestoru, ktorá bola prezentovaná 

startupom APONI z UVP TECHNICOM. 

Pri vstupe návštevníka do expozície 

Technickej univerzity v Košiciach 

mu bol predstavený celkový náhľad 

(digitálna miniatúra exponátov) 

formou interaktívnej mapy.

Osobný virtuálny asistent: OLA - 

OpenLab Assistant. Ola predstavuje 

prirodzenú interakciu človek-počítačový 

systém a umožňuje ovládať inteligentné 

priestory a systémy, viesť rozhovor 

v slovenskom jazyku, vníma okolitý 

priestor a reaguje na prítomné 

osoby pomocou senzorov, kamier 

a mikrofónov (https://kpi.fei.tuke.sk/

openlab). Ola je priebežne vyvíjaná 

na Katedre počítačov a informatiky FEI 

a je výstupom aplikovaného výskumu 

v oblastiach softvérového inžinier-

stva, inteligentných informačných 

systémov a priestorov a prirodzených 

používateľských rozhraní. 

Smart riešenia v oblasti monitorovania 

spotrieb energií pre prevádzku 

budov založené na internetových 

technológiách a technológiách smart 

meteringu pre on-line monitoring 

a techník výpočtovej inteligencie 

pre predikciu spotrieb energií 

môžu významne prispieť k zvýšeniu 

hospodárnosti prevádzky budov 

(prezentovali pracoviská zo Stavebnej 

fakulty, Fakulty výrobných technológií 

a Fakulty elektrotechniky a informatiky), 

ale tiež aj startup CEELABS zo Startup 

centra TUKE v spolupráci s Laboratóriom 

počítačových sietí KPI FEI).

Riešenia z oblasti umelej inteligencie 

a jej aplikácie v praxi: boli prezentované 

unikátne riešenia z Katedry kybernetiky 

a umelej inteligencie FEI TUKE zamerané 

na využitie umelej inteligencie 

Košice boli hostiteľom 
nadčasovej konferencie 

a TUKE bola pri tom...

?

Autor: 

doc. Ing. František Jakab, PhD.
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8. - 10. OKTÓBER
KULTURPARK KOŠICE

2019

 

VIP MERCEDES LOUNGE 

 

WORKSHOPOVÝ PAVILÓN FOXTROT 
INOVUJME.SK - workshopy, prednášky

 

BUDOVA BRAVO Prízemie (vľavo)
VIP CATERING (OBED)

STREET FOOD  

HLAVNÁ BUDOVA ALFA
Prízemie

1A /  FOYER - REGISTRÁCIA
1B /  SMART STAGE (vpravo)
1C /  TECH STAGE (vľavo)
1D /  EXPO + TOP TECH FIRMY powered by EY 
Zoznam vystavovateľov na www.slovakiatech.sk 

4

5

3

2

1

ECOCAPSULE 
prezentácia vystavenej Ecocapsule

6

1D

+1A

2A / Prezentácia vystavených vozidiel
         Mercedes EQC

+1 1. poschodie

+1A / STORY STAGE
+1B / Expozícia TUKE

6

1

HLAVNÝ 
VSTUP

2A
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v rehabilitačnom inžinierstve a v oblasti 

cloudovej sociálnej robotiky.

Riešenia z oblasti smart Industry, 

nanotechnológie a bezpečnosti nano-

technológií, zamerané na rýchly odhad 

termodynamických, redox a koróznych 

vlastností akýchkoľvek kovových 

nanoobjektov. Téma patrí do oblasti bez-

pečnosti nanotechnológií („nanosafety“), 

ktorá je jednou z najväčších výziev 

pri ďalšej technologickej revolúcii 

v priemysle, ale aj jednou z najväčších 

priorít vo výskumných a inovačných 

projektoch v Európe, USA a hlavne 

v Japonsku. NanoCorAB senzor 

v unikátnom prevedení bol vystavený 

na najväčšej svetovej výstave 

NANOTECH EXPO 2018 v Tokiu. Riešenia 

boli prezentované Fakultou materiálov, 

metalurgie a recyklácie - Ústavom 

materiálov a inžinierstva kvality.

Riešenia z oblasti digitálneho zdravia 

- Inteligentné bionické implantáty, 

kde boli prezentované výsledky VaV 

v oblasti aditívnych technológií, ktoré 

umožňujú vyrábať implantáty na mieru 

s maximálnym priblížením sa prírode 

v podobe rozmerov, tvaru, hmotnosti, 

biomechanických vlastností, ako aj 

aplikáciou poréznych resp. bionických 

štruktúr. Exponát bol prezentovaný 

Katedrou biomedicínskeho inžinierstva 

a merania SjF v spolupráci s firmou 

Biomedical Engineering s.r.o, firmou 

RVmagnetics a.s. a Katedrou leteckej 

technickej prípravy LF, ktorých cieľom 

je vytvoriť inteligentné implantáty 

aplikáciou tenkých sklom potiahnutých 

magnetických mikrodrôtov. 

Oblasť virtuálna realita v praxi: 

virtuálna kolaborácia, zmiešaná 

realita, geoturizmus, digitálny 

podnik, geodézia, holografia. Boli 

prezentované riešenia v oblasti 

kolaboratívno virtuálno-realitného 

prostredia - systém LIRKIS Global 

- Collaborative Virtual Environment 

(LIRKIS G-CVE), ktorý bol navrhnutý ako 

zdieľaný CVE systém s poskytovaním 

virtuálnej globálnej kolaborácie 

prostredníctvom webových technológií. 

Implementácia prototypu prebiehala 

na Katedre počítačov a informatiky 

FEI TUKE v laboratóriu LIRKIS. 

Prezentované boli tiež aj výsledky 

VaV aktivít Fakulty baníctva, 

ekológie, riadenia a geotechnológií,  

Ústavu logistiky a dopravy v oblasti 

Digitalizácie logistických procesov 

prostredníctvom virtuálnej reality, 

Ústavu geodézie, kartografie a geo-

grafických informačných systémov 

v oblasti 3D modely (lomy, bane, 

jaskyne, budovy) a tiež aj Ústavu 

zemských zdrojov v oblasti Virtuálnej 

reality v banských podmienkach.

Samostatná časť expozície TUKE bola 

venovaná problematike modelov 

z oblasti: Média art, responzívnej 

architektúre a konceptuálnemu 

dizajnu Fakulty umení. V rámci nej bol 

prezentovaný Katedrou výtvarných 

umení a intermédií interaktívny 

exponát MMUAW 2.0/Múzeum 

moderného umenia Andyho Warhola 

v Medzilaborciach, ktorý je príkladom 

interdisciplinárneho umeleckého 

projektu, ktorého koncepcia je 

postavená na funkčnom a organickom 

prepojení umeleckých a vedeckých 

oblastí – od využitia súčasných 

foriem multimediálneho umenia, cez 

konceptuálny dizajn až po respon-

zívnu (a virtuálnu) architektúru. 

Návštevníkov expozície zaujal aj 

exponát z oblasti alternatívnych 

zdrojov: bol prezentovaný model 

vodíkového automobilu z Katedry 

energetickej techniky, Strojníckej 

fakulty. Model vozidla v mierke 

1:5 predstavuje koncept vozidla 

používajúceho pre pohon vodíkové 

palivové články. Okrem ukážky 

možností využitia palivových článkov 

slúži model na testovanie možností 

použitia rôznych metalhydridových 

zliatin, používaných na uskladnenie 

vodíka, v relatívne reálnych 

podmienkach mestskej premávky. 

Na inšpiratívnu expozíciu TUKE sa prišiel 

pozrieť aj celý rad VIP účastníkov 

konferencie, takí ako napríklad minister 

hospodárstva, Peter Žiga, a minister 

životného prostredia, László Sólymos.

Medzi top spíkrov konferencie patril 

napríklad aj absolvent FEI TUKE, 

úspešný vynálezca a podnikateľ, 

Radoslav Danilák, ktorý prednášal 

na tému Integrovaná automatizácia 

a digitálna transformácia priemyslu 

SR a v programe konferencie 

a jednotlivých diskusných paneloch 

vystúpil celý rad expertov z TUKE. 

Medzi najzaujímavejšie prezentácie 

patrila prezentácia nemeckého futuristu 

a vizionára, Nilsa Müllera. Podľa neho 

majú Košice veľký potenciál v oblasti 

nových technologických trendov. „Toto 

mesto je naozaj pripravené na transformá-

ciu, ktorá nastane v oblasti technológií,“ 

povedal s tým, že je dôležité zamerať 

sa nielen na výrobu a plánovanie, ale aj 

na vzdelávanie v oblasti technológií.

SlovakiaTech Fórum-Expo 2019 

sa skončilo. Touto cestou by sme chceli 

poďakovať všetkým zapojeným praco-

viskám a organizátorom zo strany TUKE, 

vďaka ktorým bola účasť našej univerzity 

zase o level vyššie. Veľká vďaka všetkým 

pracovníkom a spíkrom, ktorí nadchli 

návštevníkov svojou prácou a inšpira-

tívnymi prednáškami a prezentáciami. 

Už teraz sa tešíme na SlovakiaTech 

2020. Technická univerzita v Košiciach 

tam určite bude mať čo ukázať.
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Aktivity UVP TECHNICOM
     Spolupráca TUKE a SZĽH
       Dňa 12.9.2019 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo pracovné 

 stretnutie prorektora, prof. Ing. Antona Čižmára, PhD., dekana EkF, 

doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD., a riaditeľa UVP TECHNICOM, doc. Ing. Františka 

Jakaba, PhD., s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), Miroslavom 

Šatanom, a aj s manažérom SZĽH pre Košický kraj, Ing. Petrom Žifčákom. Cieľom 

stretnutia bola diskusia o pripravovanej spolupráci TUKE a SZĽH nielen v oblasti 

vzdelávania, ale aj v oblasti výskumu a vývoja. Predmetom diskusie bolo aj zriadenie 

spoločného VaV inovačného centra pre zvyšovanie kvality manažmentu v oblasti 

športu v priestoroch UVP TECHNICOM.

        Manažment študentských firiem
       Dňa 17.10.2019 bol v spolupráci s Junior Achievement Slovensko, AT&T  

a UVP TECHNICOM, v priestoroch UVP TECHNICOM organizovaný fantasticky  

inovatívny workshop pre študentov programov Aplikovaná ekonómia a Podni- 

kanie v cestovnom ruchu.  Workshop bol zameraný na osvojenie si základov mana- 

žérskych zručností. Priestor bol venovaný problematike riadenia študentských 

firiem, pozornosť bola venovaná témam ako motivácia, tímová práca a komunikácia 

v tíme, prezentačné zručnosti, leadership, time-manažment a riadenie projektov. 

Bol vytvorený aj priestor na výmenu skúseností a názorov v diskusii so svojimi 

rovesníkmi. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelili manažéri spoločnosti AT&T 

Global Network Services Slovakia. 

Na TUKE o umelej inteligencii 
Dňa 1.10.2019 sa v priestoroch Auly Maxima konalo výnimočné motivačné  

stretnutie s výnimočnou osobnosťou – Tannayom Bakshim, 15 ročným kanadským  

programátorom, autorom kníh o umelej inteligencii, expertom na strojové učenie,  

lektorom TED, ktorý spolupracuje ako poradca s firmou IBM a ktorého média často  

označujú za novodobého génia. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 400 študentov  

stredných škôl z východného Slovenska a študentov a zamestnancov TUKE. V rámci  

svojho pobytu na TUKE navštívil Tannay Bakshi aj Katedru počítačov a informatiky  

a Katedru kybernetiky, kde sa živo zaujímal o ich výskumno-vývojové aktivity  

a o možnú spoluprácu s týmito pracoviskami. Stretnutie bolo organizované v úzkej  

spolupráci Americkej obchodnej komory v SR, firiem AT&T, T-Systems  

Slovakia a UVP TECHNICOM.

Digitálny marketing na sociálnych sieťach 
Vedeli ste, že na to, aby ste zaujali na sociálnych sieťach máte necelé  

2 sekundy a na Instagram pribudne za minútu 46 200 nových postov? Aj  

takúto informáciu sa dozvedeli účastníci zaujímavého workshopu, ktorý bol orga- 

nizovaný dňa 23.10.2019 v UVP TECHNICOM – v rámci akceleračného programu 

pobytu startupov v Startup centre TUKE. Lektorka A. Michajlova, creative director  

v marketingovej agentúre Promiseo a taktiež zanietená milovníčka reklamných textov, 

ukázala na reálnych príkladoch, akú silu majú v dnešnej dobe sociálne siete a ako 

ich môžeme využiť vo svoj prospech. Rozoberané boli aj témy: ako vyniknúť medzi 

konkurenciou, reklama na Facebooku a Instagrame, kreatívne formy komunikácie  

na sociálnych sieťach, pravidlá, ktoré musí spĺňať stratégia, práca s cieľovou skupinou  

a ako správne optimalizovať kampane.

Podpora pre podnikanie študentov
Dňa 16.10. 2019 sa konal v priestoroch Univerzitnej knižnice už 16. ročník 

podujatia Dni Kariéry, ktorého sa účastnilo 23 vystavovateľov z celého Slovenska. 

UVP TECHNICOM prostredníctvom svojho Startup centra prezentoval informácie 

o činnosti a aktivitách Startup centra – o podpore pre študentov založiť si vlastné 

podnikanie – vlastnú firmu (startup). Pre takéto študentské firmy ponúka Startup 

centrum špeciálny akceleračný program. Študenti majú možnosť sa zapojiť 

so svojimi inovatívnymi myšlienkami, projektami do súťaže inovatívnych nápadov 

„Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ a získať tak pre svoj startup až 6-mesačný 

pobyt v Startup centre UVP TECHNICOM. Aktuálne je pripravované už 10. kolo 

súťaže - je možné sa prihlásiť prostredníctvom stránky www.startupcentrum.sk.

Halloween Blood Donation 
Dňa 30.10.2019 bola v priestoroch UVP TECHNICOM organizovaná v spolu- 

práci s AmCham a s Národnou transfúznou službou SR už druhýkrát v Košiciach  

akcia „Halloween Blood Donation“ – zameraná na darcovstvo krvi. Cieľom podu- 

jatia je pomôcť dobrej veci a umožniť členským spoločnostiam Americkej obchodnej 

komory, ale aj dobrovoľným darcom z iných inštitúcií, súťažiť o najväčší objem 

darovanej krvi.  Už dvojnásobným víťazom tejto súťaže sa stala celoslovensky 

spoločnosť AT&T.  Celkovo krv darovalo 29 darcov, vrátane darcov z TUKE. 

     Startupy na DOD TUKE
     Startupy CEELABS a APONI z UVP TECHNICOM sa úspešne predstavili  

v rámci DOD na TUKE, ktorý sa konal dňa 15.10.2019. V jeho priebehu bola  

v priestoroch UK umiestnená celá expozícia TUKE so všetkými exponátmi, tak ako 

bola umiestnená v rámci medzinárodnej konferencie SlovakiaTech EXPO 2019. 

Expozíciu navštívila aj delegácia na čele s predsedom vlády SR, Petrom Pellegrinim, 

ktorý sa s veľkým záujmom oboznámil s inovatívnymi riešeniami našich startupov. 

Mimoriadne ho zaujali riešenia startupu CEELABS, zamerané na oblasť monitorova-

nia spotrieb energií pri prevádzke budov založené na internetových technológiách  

a smart meteringu, ktoré môžu významne prispieť ku zvýšeniu  

hospodárnosti prevádzky budov. 

      Workshop projektu ReStart
     Dňa 23.10.2019 sa konalo v priestoroch UVP TECHNICOM pracovné 

  stretnutie takmer 40 účastníkov medzinárodného workshopu projektu  

 ReStart: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and  

         teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, 

riešeného v rámci Erasmus+ Programme 2014-2020, ktorý hosťovala EkF spolu s UVP 

TECHNICOM (Train the Trainers, Session 2). Program stretnutia v UVP TECHNICOM 

bol zameraný na transfer technológií na TUKE a na budovanie ekosystému akce-

lerácie podnikania prostredníctvom Startup centra a Inkubátora TUKE. Pracovné 

stretnutie viedol riaditeľ UVP TECHNICOM, doc. Ing. František Jakab, PhD., ktorý 

svojou prezentáciou rozprúdil diskusiu medzi účastníkmi, v rámci ktorej padlo 

aj niekoľko návrhov na spolupráce pri budovaní startup centra v Moldavsku.

Haló           13Univerzitné stránky12 Haló Univerzitné stránky



techniky (v špičke zamestnával cez tisíc 

zamestnancov, zanikol po 1990 roku), 

ktorý zabezpečoval ďalší vývoj hardvéru 

a softvéru vrátane tvorby výrobnej 

dokumentácie. V danom čase bol 

riadiaci počítač RPP16 najrozšírenejším, 

mal mnoho aplikácií (napr. dlho ním 

bola riadená Vážská kaskáda vodných 

elektrární). Atypickou aplikáciou bolo 

jeho použitie v Štátnej vedeckej knižnici 

v Košiciach, kde na ňom bol realizovaný 

prvý výpožičný systém pracujúci 

v reálnom čase na Slovensku. V rámci 

vysokého školstva v Československu 

najväčšia konfigurácia tohto počítača 

v republike bola realizovaná na vtedajšej 

Vysokej škole technickej v Košiciach.

Ivan Plander bol aktívny v mnohých 

ďalších výskumných projektoch 

v oblasti výpočtovej techniky, 

robotiky atď. Potrebné je spomenúť 

aspoň vývoj paralelného počítača 

SIMD, ktorý bol ojedinelý v rámci 

RVHP.  V 1997 bol jedným zo za-

kladateľov Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 

kde sa stal jej prvým rektorom.

Nie je možné tu vymenovať všetky jeho 

aktivity v rôznych oblastiach: publikačná 

činnosť, členstvá v akadémiách  

vied, medzinárodné spolupráce,  

vedecko-výskumné projekty, zahraničné 

stáže, realizované technické diela 

a pod. Bol poctený rôznymi oceneniami 

a vyznamenaniami. Treba uviesť jeho 

dlhoročnú spoluprácu s našou TUKE, 

na základe ktorej mu bol udelený 

prvý titul „doctor honoris causa“. Ivan 

Plander bol tiež aktívny v rámci Zväzu 

slovenských vedeckotechnických spo-

ločností, kde okrem iného založil členskú 

organizáciu Slovenská spoločnosť 

aplikovanej kybernetiky a informatiky, 

ktorá má na našej škole dve pobočky.

Nech nám jeho aktivita slúži ako 

vzor, česť jeho pamiatke.

Author: 

Prof. V. Jothiprakash,  

IIT Bombay, India 

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. 

(* 17.9.1928 – † 26.10.2019) patrí medzi 

najvýznamnejšie osobnosti v oblasti 

rozvoja informačných technológií (IT) 

na Slovensku. Okrem významných 

činností v oblasti výskumu treba 

vysoko hodnotiť jeho organizátorské 

schopnosti, ktorých výsledkom nie sú 

len vytvorené výskumné pracoviská  

v oblasti IT technológií (Ústav 

technickej kybernetiky SAV – ÚTK 

SAV, Výskumný ústav výpočtovej 

techniky v Žiline) ale aj presadenie 

výskumných produktov v oblasti 

číslicovej výpočtovej techniky do reálnej 

priemyselnej výroby na Slovensku. 

Na tomto základe sa pri štandardizácii 

výroby výpočtovej techniky v rámci 

Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 

(RVHP) aj jeho zásluhou dostala výroba 

vetvy malých výpočtových systémov 

(SMEP) na Slovensko. V tomto období tu 

našli zamestnanie tisícky pracovníkov 

od robotníckych profesií až po vyso-

kokvalifikované výskumné profesie. 

Možno tu konštatovať vytvorenie 

ľudského kapitálu v oblasti IT, ktorý má 

značný význam aj pre súčasné obdobie.

Ivan Plander po ukončení vysoko-

školského štúdia v 1952 roku na SVŠT 

v Bratislave (dnešná STU) až do roku 

1997 pracoval na SAV, kde jeden čas 

zastával aj funkciu riaditeľa Ústavu 

technickej kybernetiky. Prvou jeho 

oblasťou činnosti boli vedeckotechnické 

výpočty v odbore mechanika, ktoré 

ho inicializovali k realizácii prvého 

analógového počítača na Slovensku. 

Rozvoj číslicovej výpočtovej techniky 

vo svete ho podnietil k presadeniu 

štátnych výskumných úloh, ktorých 

výsledkom bola realizácia funkčného 

vzoru riadiaceho počítača RPP16 a jeho 

presadenie do výroby na Slovensku 

v 1973 roku. Jeho výroba bola 

umiestnená v Tesle Námestovo (neskôr 

Závody výpočtovej techniky). Treba 

spomenúť, že tu bolo potrebné prekonať 

množstvo problémov, napr. podmienku, 

že realizácia počítača musí byť na našej 

súčiastkovej základni. Postupne v Žiline 

vznikol Výskumný ústav výpočtovej 

Autor: 

doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.

I met Dr. Martina Zelenakova, Professor 

of Civil Engineering from Technical 

University of Kosice during the 

European Water Resources Association 

(EWRA-2015) conference at Istanbul, 

Turkey during June 2015. That is the 

day on which IIT Bombay and TUKE 

started a collaborative work. A master 

degree student at IIT Bombay carried 

out his dissertation work with the help 

of Dr. Martina. We met again during 

the EWRA-2017 Conference at Greece, 

and discussed the future research 

collaboration and publication of earlier 

research works. In continuation of our 

collaborative work, I have been made 

as Co-Supervisor for one of a Ph.D. 

scholar of Dr. Martina, namely Mr. Adam 

Repel at TUKE, Slovakia. IIT-Bombay 

offered to Dr. Martina a Visiting 

Professorship for one year from January 

2018. The further discussion happened 

with Dr. Martina on faculty exchange 

through the ERASMUS+ Staff Mobility 

Program. Dr. Martina Zelenakova along 

with Dr. Pavol Purcz, visited IIT-Bombay 

for ten days during December 2018. 

During the visit they met our faculties 

and students, and presented the ongoing 

research works at TUKE, Slovakia. 

I began my Erasmus training experience 

with in-depth conversations with 

Dr. Martina and several email 

exchange for filling the Erasmus+ 

Mobility programme application 

with Mrs. Katarina Valentova from 

International Relations Office, TUKE. 

After successful applications, I began 

my ERASMUS+ experience at TUKE 

from 3rd March 2019, and I received 

a hearty welcome by Dr. Martina and her 

colleagues at TUKE. I had discussions 

with the TUKE students and also made 

a presentation about IIT Bombay, its 

research work, working culture along 

with my own research work. I had 

spent considerable amount of time 

with Mr. Adam Repel, discussing in 

depth about his research and future 

work. I invited him to IIT Bombay 

under Erasmus+ student exchange. 

I was able to meet Prof. Stanislav 

Kmet, the Rector of TUKE, Prof. Peter 

Mesaros (Figure), Dean of Faculty 

of Civil Engineering and learn about 

the research ongoing in other divisions 

of the university. I also understood the 

educational process, administration 

process for international students (fairly 

large number of Indian students were 

studying at TUKE) and the process for 

faculty promotions and tenure compared 

with the process at IIT Bombay. 

I also had wonderful cultural experience 

of visiting the museums and restaurants 

in the Kosice city centre. Learning  about 

education, culture and history of Slovakia 

was so enjoyable and an experience of 

lifetime. I enjoyed the interaction and 

discussions with students, faculty, and 

after returning to IIT Bombay I shared 

this knowledge with my students and 

colleagues. I will highly recommend 

the Erasmus+ mobility  program 

to others and I am honoured to have 

been selected for this experience. 

Zomrel významný priekopník 
informatiky a výpočtovej techniky, 
akademik, prof. Ivan Plander
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Autor: 

doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.

Zvyšovanie kvality 
vzdelávania prostredníctvom 
sledovania uplatnenia 
absolventov
Nízka úroveň zamestnateľnosti vyvoláva 

znepokojenie mnohých členských 

štátov EÚ. V mnohých krajinách 

nenachádzajú absolventi odborného 

vzdelávania zamestnanie alebo pracujú 

v zamestnaniach, ktoré nesúvisia s ich 

predchádzajúcim štúdiom. Kvalitné 

informácie o tom, čo robia absolventi 

po ukončení svojho vzdelávania, 

ako využívajú poznatky, zručnosti 

a kompetencie, ktoré získali, predstavujú 

základ pre pochopenie príčin problémov 

zamestnateľnosti, ako aj faktorov  

úspechu v niektorých konkrétnych 

regiónoch, ekonomických sektoroch 

alebo u absolventov konkrétnych škôl  

a konkrétnych študijných odborov. 

EK poverila členské štáty EÚ, aby 

vypracovali štúdiu na mapovanie 

opatrení týkajúcich sa sledovania 

absolventov vzdelávania v jednotlivých 

štátoch EÚ a navrhli scenár spolupráce 

na úrovni EÚ. Štúdia odhalila obrovskú 

rôznorodosť. Na základe jej výsledkov, 

Grécko, Cyprus, Lotyšsko a Bulharsko 

nemajú fungujúce opatrenie 

na sledovania absolventov vzdelávania 

na žiadnej úrovni, Slovensko prijalo 

a má opatrenia na národnej úrovni, 

Španielsko má opatrenia na regionálnej 

úrovni, a napr. Rakúsko uplatňuje 

opatrenia na národnej, regionálnej aj 

sektorovej úrovni. V žiadnej z týchto 

krajín sa však nezaznamenali  opatrenia 

na sledovanie absolventov na úrovni 

poskytovateľov vzdelávania.

Identifikovanie zručností potrebných 

na pracovnom trhu je jednou 

z operačných priorít Cedefop, ktoré 

podporuje štáty pri zavádzaní metód 

na zber údajov na identifikáciu potrieb 

zručností. Cedefop koordinuje sieť 

Skillsnet, panorámu Skills Panorama 

a platformy na zber údajov z rôznych 

zdrojov, niekoľkých prieskumov, napr. 

European Company Survey, European 

Skills and Jobs Survey a rozsiahlu 

analýzu údajov pre on-line voľné 

pracovné miesta. Projekt ERASMUS+: 

Sledovanie študijnej a kariérnej dráhy 

absolventov odborného vzdelávania 

a  prípravy s cieľom zlepšiť kvalitu 

poskytovania vzdelávania (číslo 

projektu: 2018-1-SK01-KA202-046331) 

prispeje k identifikácii potrieb 

a k zhromaždeniu relevantných údajov 

od absolventov vzdelávania. Projekt je 

koordinovaný na Ekonomickej fakulte 

a rieši sa v spolupráci s 8 partnermi 

z Bulharska, Cypru, Grécka, Rakúska, 

Španielska, Lotyšska a Slovenska. 

Nástroj umožní monitorovať kariéru 

a ďalšie vzdelávanie študentov 

a zhromažďovať údaje na zlepšenie vzde-

lávacích programov. Cieľom projektu 

je vypracovať systém sledovania 

absolventov vzdelávania na úrovni 

školy, ktorý prispeje k zabezpečeniu 

kvality vzdelávania. V rámci projektu 

bude realizované zavedenie a testovanie 

systému sledovania absolventov, 

a jeho následná integrácia do moni-

torovacích procesov vzdelávania.

Viac informácií nájdete na webovej 

stránke www.ontrack-project.eu.

kurz sa bude ďalej rozvíjať a stane sa 

pevnou súčasťou úvodných týždňov 

pôsobenia mladších kolegov, nakoľko 

sám viem spätne zhodnotiť, akým 

prínosom by bol tento kurz pre nás 

v našich začiatkoch. Ďakujem kolegyniam 

z KIP TUKE za ochotu, energiu a čas.“

Ing. Veronika Konečná; doktorandka, 

2. ročník: „Pedagogické minimum pre 

doktorandov považujem za veľmi užitočné. 

Nielen pre prvákov, ale aj pre vyššie 

ročníky. Po absolvovaní tohto minima 

sme si uvedomili, čo nerobíme správne 

a ako by sa to dalo vylepšiť. Správne 

učiť a hlavne naučiť je proste veda.“

Ing. Katarína Ilčíková; doktorandka, 

1. ročník: „Všetci sme si najviac 

pochvaľovali cvičenie z rétoriky a diskusie, 

ktoré prebiehali so skúsenejšími 

učiteľmi. Praktické informácie a tipy 

z týchto diskusií nám dali asi najviac. 

Niektorí z nás ocenili aj praktické 

informácie ako sa pripraviť na výučbu, 

ako si naplánovať semester a ako 

skúmať úroveň znalostí študentov.“

V dňoch 9. – 13. septembra 2019 

prebehol na Katedre inžinierskej 

pedagogiky (KIP) pilotný intenzívny kurz 

s názvom Pedagogické minimum pre 

doktorandov EkF TUKE, ktorého cieľom 

bolo sprostredkovanie základných 

princípov práce vysokoškolského 

učiteľa doktorandom a začínajúcim 

odborným asistentom v oblasti:

• pedeutológie (Dr. Benková) – pro-

fesijný štandard a kompetencie VŠ 

učiteľa, učebné a vyučovacie štýly;

• psychológie (Dr. Čopková) 

– psychologické špecifiká VŠ 

študenta, budovanie autority VŠ 

učiteľa, stres a zvládanie trémy;

• rétoriky (Dr. Čopková) – tréning 

verejného vystupovania, 

nahrávanie a skupinová analýza 

rečníckych prejavov;

• didaktiky ekonomických 

predmetov (Dr. Petríková, 

Dr. Varadyová) – stratégie prípravy 

na výučbu, didaktická analýza učiva, 

hodnotiace metódy na VŠ, tvorba 

didaktického testu, didaktická 

technika a učebné pomôcky.

O prínose kurzu z pohľadu všetkých 

zainteresovaných strán:

Mgr. Mária Benková, PhD.; vedúca KIP: 

„Faktom, na ktorý sa na vysokých školách 

a univerzitách často zabúda je to, že 

sú nielen vedecko-výskumnými, ale aj 

vzdelávacími inštitúciami. Keďže súčasťou 

doktorandského štúdia je aj vykonávanie 

pedagogickej činnosti, je nevyhnutné 

už v začiatkoch podchytiť doktorandov 

a rozvíjať ich pedagogické kompetencie, 

ktoré môžu následne využívať v praxi. 

Vysoko oceňujeme ochotu vedenia EkF 

dať ich doktorandom túto možnosť pros-

tredníctvom nášho intenzívneho kurzu.“

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.; dekan 

EkF: „Prvá myšlienka zorganizovať kurz 

pedagogických zručností pre doktorandov 

na EkF prišla v decembri minulého 

roku. Osobne by som rád vyzdvihol 

profesionálny a veľmi angažovaný 

prístup KIP počas celého obdobia 

spolupráce, som veľmi rád, že tento 

kurz prebehol, oceňujem jeho úroveň 

a som presvedčený, že bol pre našich 

doktorandov veľkým prínosom. Zároveň 

verím, že spolupráca medzi EkF a KIP 

sa v budúcnosti rozšíri a naše spoločné 

nápady sa stanú realitou v prospech 

našich zamestnancov aj študentov.“

Ing. Leoš Šafár, PhD.; odborný asistent 

na EkF: „Ako nových začínajúcich 

odborných asistentov nás vedenie tiež 

prihlásilo do intenzívneho týždňového 

pedagogického kurzu pre doktorandov. 

Aj napriek predošlým skúsenostiam 

s učením sme v závere kurzu zhodnotili, 

že bol prínosom. Najpodnetnejšou bola 

určite rétorika, ktorá doktorandom 

pomôže zlepšiť ich prejav v takejto 

tréningovej aréne. Verím, že tento pilotný 

Autor: 

PhDr. Radka Čopková, PhD.

Pedagogické minimum pre 
doktorandov EkF na KIP

Rozsah aktivít Katedry inžinierskej 

pedagogiky týmto zďaleka nekončí. 

Viac informácií nájdete na:

https://kip.tuke.sk/
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Sme veľmi radi, že našu knižnicu využíva 

denne približne 600 návštevníkov. 

Za desať rokov prevádzky v novej 

budove sme sa úspešne etablovali 

ako obľúbené miesto študentov pre 

trávenie voľného času počas prestávok, 

štúdium, písanie zadaní i kolektívnu 

prácu na skupinových projektoch. 

Knižnicu však robia knižnicou 

predovšetkým knihy. Aj v tejto oblasti 

chceme poskytovať kvalitné služby, 

preto sme v posledných mesiacoch 

pracovali na niekoľkých novinkách.

Responzívny online katalóg (OPAC)

Prvou novinkou je implementácia 

nového, responzívneho online 

katalógu, v ktorom si môžete prezerať, 

vyhľadávať a objednávať dokumenty. 

Katalóg prišiel s niekoľkými novými 

funkciami, napr. zoznamom najpožičia-

vanejších titulov alebo prehľadnejším 

zoznamom nových kníh v knižnici. 

V katalógu si viete tiež pozrieť obálku 

knihy, jej krátky popis a v prípade, 

že je zdigitalizovaná na portáli 

ebooks.lib.tuke.sk, aj priamy link 

na online verziu dokumentu. 

Novinky 
v Univerzitnej 
knižnici

Novembrový 
týždeň športu 
na TUKEPrehľadnejšie usporiadanie 

kníh v študovni

Druhá novinka začala byť zrejmá už 

od začiatku semestra, kedy ste si možno 

všimli, že knihy v študovni sú rozmiest-

nené trošku inak. Doterajší spôsob 

sa po rokoch stal neveľmi prehľadným, 

preto sme sa rozhodli pre zmenu.

8150 kníh v študovni sme roztriedili 

do šiestich veľkých skupín podľa majo-

ritných vedných odborov (počítačová 

veda, spoločenské / humanitné / 

prírodné / technické / ekonomické 

vedy). Každú skupinu sme umiestnili 

do osobitného regála a pridelili mu 

vlastný farebný motív, aby umiestnenie 

bolo zrejmé na prvý pohľad.  

V rámci týchto veľkých oblastí sme knihy 

podelili do malých podcelkov tak, aby 

sa takýto menší celok zmestil ideálne 

na jednu poličku. Teda každá polička má 

po novom vlastnú menovku s označením 

jedinečnej, konkrétnej skupiny kníh, teda 

napríklad zvlášť drevostavby, cestovný 

ruch alebo PHP.  Nové usporiadanie 

sme doplnili aj kompletnou zmenou 

grafického značenia v študovni. 

Zahraničných študentov poteší, že 

každá tabuľka je aj v angličtine.

Zmene sa nevyhli ani skriptá, ktoré sme 

rozdelili do dvoch uličiek podľa toho či 

ide o učebnice z našej univerzity, alebo 

z iných vysokých škôl. Tie naše sme 

potriedili podľa fakúlt, ostatné podľa 

vydavateľa, teda dotyčnej vysokej školy. 

Skriptá sú naďalej usporiadané podľa 

signatúry, teda najnovšie vo výške očí, 

staršie nižšie. Napísali sme k nim aj 

prehľadný manuál na vyhľadávanie, 

takže sa určite nestratíte.

Veríme, že nové uloženie našich 

knižiek nielen priláka k čítaniu nových 

študentov, ale aj spestrí štúdium 

už súčasným čitateľom. Dúfame, že 

sa vám novinky v UK TUKE zapáčia 

a tešíme sa na vašu najbližšiu návštevu. 

Sledovať nás môžete na sociálnych 

sieťach pod tagom @libtuke.

Takmer šesť stovák účastníkov 

sa aktívne zapojilo v zimnom 

semestri do týždňa športu 

na Technickej univerzite v Košiciach, 

ktorý slávnostne otvoril kvestor 

TUKE, Ing. Marcel Behún, PhD., 

a vedúci Katedry telesnej výchovy, 

PaedDr. Vladimír Harčarik. Týždeň 

športu sa konal pri príležitosti osláv 

novembrových udalostí a súčasne 

100. výročia akademického športu 

na Slovensku. Zastúpená bola široká 

škála športových podujatí. Týždeň 

športu symbolicky otváral Študentský 

Boulder cup -  súťaž v lezení na umelej 

stene. V stolnotenisovom turnaji 

O majstra TUKE si zmerali sily najlepší 

univerzitní stolní tenisti. Nasledoval 

obľúbený volejbalový turnaj Student 

cup a Plavecká štafeta, v ktorej 

sa vystriedalo spolu až 56 plavcov. 

V univerzitnom športovom centre 

na Jedlíkovej ulici sa stretli vyznávači 

bedmintonu na dvoch turnajoch – 

O majstra TUKE a na tradičnom Yonex 

cupe. V rámci tohto týždňa Technická 

univerzita v Košiciach organizovala 

v hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša 

finále univerzít SR 2019 vo florbale, 

na ktorom naši študenti vybojovali 

druhé miesto. V týždni športu boli 

zastúpené aj nežnejším pohlavím 

obľúbené skupinové cvičenia, kde 

v tomto ročníku asistovali cvičencom 

aj odborníci – fyzioterapeuti. Už 

15. ročník futsalového turnaja 

o pohár rektora TUKE v hádzanárskej 

aréne na základnej škole Bernolákova 

predznamenal pripravované finále 

univerzít vo futsale, ktoré sa konalo 

26.-27. novembra. Streetballový turnaj 

v telocvični na Boženy Němcovej uzavrel 

týždeň športu v rámci podujatí realizo-

vaných v krytých halách a telocvičniach. 

Outdoorový, pre Technickú univerzitu 

v Košiciach už tradičný, 11. ročník cyklo/

turistických akcií, tentoraz na chatu 

Lajoška, definitívne uzavrel športové 

dianie pri príležitosti 100. výročia 

akademického športu na Slovensku 

na našej univerzite. Veríme, že takáto 

podoba masových univerzitných 

športových akcií sa stane obľúbenou 

športovou tradíciou na našej univerzite 

a osloví stále väčší počet športovcov 

z radov študentov, ale aj zamestnancov.

Bodku za celoročným športovaním 

našich študentov a zamestnancov 

dal VIANOČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ, 

ktorý sa konal 10. decembra 2019 

v telocvični Boženy Němcovej.

Autor: 

Bc. Matej Hudáček

Autor: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.
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Spoločnosť Huawei už niekoľko 

rokov poskytuje príležitosť pre 

univerzitných študentov z celého 

sveta zúčastniť sa na programe Seeds 

for the future v Číne. Tento rok sme 

boli medzi účastníkov vybraní aj 

my – Andrea Fenková, študentka 

Informatiky, a Martin Muzelák, študent 

Automatizácie a riadenia procesov, ako 

dvaja zástupcovia študentov TUKE. 

Počas pestrého dvojtýždňového 

programu sme mali príležitosť spoznávať 

a študovať miestny jazyk a kultúru, ale 

„Som veľmi vďačný, že som dostal 

od našej univerzity a spoločnosti Huawei 

možnosť byť súčasťou tohto programu 

a touto cestou získal unikátnu skúsenosť 

do budúcna, z ktorej budem ešte dlhú 

dobu čerpať. Obohatilo ma poznanie 

základov čínskeho jazyka a kultúry, ale 

najmä skúsenosť v Huawei, kde nám 

ukázali najnovšie technologické trendy 

a smery, ktorými budú informačné 

technológie napredovať v najbližších 

rokoch. Otvorila sa mi tým veľká škála 

možností, ktorú môžem ďalej rozvíjať 

pri svojom štúdiu a vo svojom ďalšom 

kariérnom rozvoji.“ – Martin Muzelák

aj získať cenné vedomosti o najnovších 

výdobytkoch v oblasti informačných 

a komunikačných technológií 

priamo v centrále technologického 

gigantu Huawei v srdci Shenzenu. 

Prvý týždeň sme strávili v hlavnom 

meste Číny, Pekingu, kde sme navštívili 

rôzne zaujímavé historické miesta, 

ako sú Veľký čínsky múr, Zakázané 

mesto či Olympijský park. Venovali 

sme sa štúdiu mandarínskej čínštiny 

na Beijing Language and Culture 

University (BLCU) a vyskúšali si aj 

čínsku kaligrafiu. Počas nášho pobytu 

sme ochutnali množstvo miestnych 

špecialít. Čínska kultúra nás uchvátila 

svojou rozmanitosťou a originalitou.

Nasledujúci týždeň sme sa presunuli 

do Shenzhenu, ktorý je jedným 

z najrýchlejšie rastúcich miest 

na svete, vďaka svojej otvorenosti 

a špeciálnej ekonomickej zóne. Tu sme 

sa stretli so študentmi z ostatných 

krajín – Kamerunu, Panamy a Ukrajiny, 

s ktorými sme strávili nasledujúci 

týždeň. V centrále Huaweiu sme 

spoločne spoznávali najnovšie trendy 

v ICT a počas prednášok a hodín 

v telekomunikačných laboratóriách 

sme mali možnosť nakonfigurovať 

si vlastnú 4G a 5G mobilnú stanicu. 

Neobišla nás ani prehliadka 

mesta a na záver programu sme 

sa zúčastnili záverečnej ceremónie, 

počas ktorej sme získali certifikáty 

o absolvovaní programu a predstavili 

kultúru našej vlastnej krajiny. 

Táto skúsenosť nás obohatila 

po mnohých stránkach. Zažili sme 

množstvo zaujímavých vecí, získali 

nové poznatky v telekomunikačných 

technológiách, IKT a nadviazali nové 

medzinárodné priateľstvá, ktoré 

v budúcnosti určite zužitkujeme.

Autori: 

Andrea Fenková, Martin Muzelák

Seeds for the Future 2019 Global Capstone Design 
Workshop študentov SjF TUKE  
a Sun Moon University

V dňoch 11.-14. 11. 2019 SjF TUKE 

hostila 21 študentov a dvoch pracovní-

kov Sun Moon University (SMU) z mesta 

Asan v Južnej Kórei. Skupinu juhokórej-

ských študentov viedol profesor Joo Ho 

Lee, ktorý bol spolu s prof. Ing. Štefanom 

Segľom, CSc. zo SjF TUKE iniciátorom 

spolupráce oboch univerzít. Študenti 

a pracovníci SMU prišli do Košíc v rámci 

projektu Global Capstone Design. 

Bolo vytvorených 7 zmiešaných 

študentských tímov - po traja študenti 

zo SMU a SjF TUKE. Tímy riešili úlohy 

siedmich projektov pre firmy z Južnej 

Kórei, pričom výstupom projektov boli 

reálne vyrobené prototypy. Ako príklad 

možno uviesť ohrievanie interiéru 

elektromobilu pomocou ohrievača 

s vodou ako prenosovým médiom 

tepla, multifunkčnú bluetooth čističku 

vzduchu a iné. Za SjF TUKE sú garantmi 

spolupráce a organizátormi tohto už 

druhého stretnutia študentov SMU 

a SjF TUKE prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 

a prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. zo SjF 

TUKE. Prvé dva dni workshopu prebiehali 

v budove UVP TECHNICOM, tretí deň 

na SjF TUKE. V prvý deň návštevy 

si hostia prezreli pracoviská a labo-

ratóriá SjF TUKE, prijal ich dekan SjF, 

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

a v závere dňa tímy riešili problémy 

sfunkčnenia vyrobených prototypov. 

Tomuto reálnemu stretnutiu študentov 

predchádzali ich pracovné kontakty 

prostredníctvom elektronickej 

komunikácie. Druhý deň stretnutia bol 

opäť venovaný dokončovacím prácam 

na projektoch, viceprezident SMU pre ČR 

a SR, Ing. Anton Uhnák, mal prednášku 

o rozšírení spolupráce našich univerzít 

i viacerých univerzít krajín V4, uskutoč-

nilo sa stretnutie zástupcov vedenia 

TUKE s organizátormi workshopu, pričom 

bola týmto aktivitám vedením TUKE 

vyjadrená podpora. V priebehu tretieho 

dňa prebehli prezentácie projektov a ich 

hodnotenie. Členmi hodnotiacej komisie 

boli prof. J. H. Lee a piati profesori SjF 

TUKE. Posledný deň bol venovaný výletu 

slovenských a kórejských študentov – 

návšteve Spišského hradu, historického 

centra Levoče a Štrbského Plesa. 

Na prácu na projektoch boli vybraní 

najlepší študenti SjF TUKE, ktorí ju 

veľmi úspešne reprezentovali. Okrem 

práce na reálnych úlohách poskytla 

študentom účasť na tomto projekte 

možnosť vzájomného spoznania 

ich kultúr, histórie, vzdelávania 

a zlepšenia komunikácie v angličtine. 

Prvá návšteva kórejských študentov 

na SjF TUKE sa uskutočnila v dňoch 9. až 

11. 1. 2019. Po desať študentov zo SMU 

a SjF TUKE sa zúčastnilo Idea Workshopu 

venovanému rozvoju kreativity. Aj 

táto druhá návšteva splnila oboj-

stranné očakávania a bola potvrdená 

ochota pokračovať v podobných 

projektoch i v ďalších rokoch.

Autori: 

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc., 

prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. 

 

Fotografiu poskytol: 

prof. Joo Ho Lee

„

“

„Účasť na programe Seeds for the future 

bola rozhodne nezabudnuteľným zážitkom 

a som rada, že mi táto skúsenosť bola 

umožnená. Tréning v Huaweii ma obohatil 

o nové zaujímavé poznatky v oblasti 

noviniek informačno-komunikačných 

technológií a tieto poznatky zužitkujem aj 

v mojom kariérnom živote. Veľmi pútavou 

častou programu bolo objavovanie 

a spoznávanie novej kultúry, ktorej korene 

siahajú ďaleko do minulosti. Bavilo 

ma učenie sa čínštiny, vyskúšanie si 

kaligrafie či kreslenia a navštevovanie 

významných historických pamiatok. 

V neposlednom rade som tu mala 

možnosť spoznať úžasných ľudí a získať 

mnohé spomienky.“ - Andrea Fenková 

„

“
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V 16. ročníku Národnej ceny 

za dizajn 2019 - produktový dizajn, 

v kategórii Študentský dizajn zvíťazila  

Mgr. art. Mária Fialková, absolventka 

štúdia dizajnu na Fakulte umení TUKE. 

V roku 2018 Národnú cenu za dizajn 

získal Mgr. art. Samuel Čarnoky, ArtD. 

z Katedry dizajnu FU TUKE, za grafické 

spracovanie autorskej knihy fotografky 

Leny Jakubčákovej Spis 44. 

Tento rok zvíťazila diplomovka Márie 

Fialkovej, pod názvom „Hra v urbánnom 

prostredí“ (The Kit for an Urban Kid), 

ktorú vytvorila pod vedením profesora 

Tibora Uhrína, vedúceho Katedry dizajnu. 

Ide o súbor interaktívnych hracích súprav 

pre deti, inšpirovaný štyrmi ročnými 

obdobiami - na jar si deti môžu zasadiť 

bylinky, v lete sa zahrať na stopárov, 

na jeseň si vytvoriť  vlastný herbár, 

v zime  postaviť vtáčie kŕmidlo 

a pozorovať správanie vtákov. 

Reaguje tým na súčasný negatívny trend 

redukovania pohybu detí do malých 

priestorov oplotených detských ihrísk, 

ktoré sú čoraz častejšie vyrobené 

z plastu od podlahy až po detaily 

preliezačiek a zasadzuje sa o návrat 

detí do prírodného prostredia, ktoré im 

poskytuje nielen rôznorodé zmyslové 

podnety, ale predovšetkým kreatívnu 

slobodu na vymýšľanie vlastných hier. 

Porota okrem celkového zámeru ocenila 

aj formu prezentácie a kultivované 

grafické spracovanie súprav.

Vyhlasovateľom súťaže Národná cena 

za dizajn je Ministerstvo kultúry SR 

a organizačne ju zabezpečuje Slovenské 

centrum dizajnu. Do tohtoročnej 

súťaže bolo prihlásených 139 prác, 

z ktorých medzinárodná porota 

vybrala do finále 51 prác. Slávnostné 

vyhlásenie výsledkov súťaže 

sa konalo 11.10.2019 v Bratislave, 

v kultúrnom centre Design Factory.

Autor: 

doc. Jaroslav Jarema, CSc.

Národná cena za dizajn 
po roku opäť putuje do Košíc

Celoštátna súťaž o najlepšiu diplomovú 

prácu absolventov architektonických 

škôl na Slovensku za akademický rok 

2018/19 pozná víťaza a ocenených. 

Jednotlivé architektonické školy poslali 

do súťaže 17 absolventských projektov.

Cenu za najkvalitnejšie komplexné 

naplnenie požadovaných kritérií súťaže 

o najlepšiu diplomovú prácu v akademic-

kom roku 2018/2019 získal Ing. arch. 

Ondrej JURČO, absolvent Katedry 

architektúry z Fakulty umení TUKE.

Názov jeho diplomovej práce je 

CLAUSTRUM - Prototyp kláštora 

novej doby a vedúcim diplomovej 

práce bol Ing. arch. Irakli Eristavi.

Projekt Claustrum je filozofický 

a architektonický rozbor problematiky 

verejných a súkromných priestorov 

a ich spojenia v podobe architektúry 

kláštora ako dokonalého reprezentanta 

vzťahu verejného a súkromného. 

Práca skúma alternatívny pohľad 

na využitie typológie kláštora 

a jeho zakotvenie v dnešnej dobe 

v podobe autonómnej, sociálnej 

stanice - prototyp novodobého kláštora. 

Práca sa zapodieva architektonickou 

podobou a jeho režimom fungovania.

Odkaz na prácu:

https://www.archinfo.sk/diela/

obcianska-stavba/claustrum-prototyp-

-klastora-novej-doby-cena-profesora-

-jozefa-lacka-2019.html?preview=1

Autor: 

Michaela Uličná

Najlepšia 
diplomová práca 

na Slovensku 
je z FU TUKE

Autor: 

Ing. Iveta Mikuľáková
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Plagáty

skutočných hrdinov

Dokáže sa plagát v súčasnej dobe 

vymaniť z komerčnej sféry a poukázať 

na skutočné hodnoty? Môže svoj 

potenciál – osloviť široké spektrum 

ľudí – cieliť na ich aktivizáciu a viesť 

ich k zmysluplnej činnosti? S touto 

myšlienkou sa popasovali študenti 

ateliéru Vizuálna komunikácia, 

Katedry dizajnu, Fakulty umení TUKE pri 

tvorbe plagátov, ktoré pripomínajú sté 

výročie od založenia Československého 

Červeného kríža (1919 – 2019), a zároveň 

nabádajú pozorovateľa k darcovstvu 

krvi. Plagáty boli vytvorené študentami 

pod vedením doc. Mgr. art. Andreja 

Haščáka, ArtD., odborného asistenta 

Autor: 

Mgr. art. Eva Jenčuráková  

Deň otvorených dverí na Fakulte 

umení, kedy boli plagáty vystavené 

v priestoroch Watsonovej 4. Druhou 

príležitosťou bola výstava „100 rokov 

Československého Červeného kríža 

(1919 – 2019)“, ktorá bola sprievodnou 

aktivitou slávnostného oceňovania 

mnohonásobných darcov krvi. 

Tohtoročné udeľovanie plakiet alebo 

medailí ľuďom, ktorí svoju krv darujú 

nezištne iným, sa snúbilo s oslavou 

stého výročia Československého 

Červeného kríža a prebehlo 

14. novembra 2019 v Historickej sieni 

Východoslovenskej galérie v Košiciach. 

Okrem červených ruží, cennej plakety či 

medaily a vrelého potlesku publika bola 

nesebecká, humánna aktivita darcov 

krvi odmenená aj hlbokým obdivom 

vyjadreným prostredníctvom plagátov. 

Tieto plagáty budú v spolupráci 

so Slovenským Červeným krížom naďalej 

živou súčasťou interiérov Červeného 

kríža či Národnej transfúznej služby 

v Košiciach. Veríme, že tak prispejú 

k rozširovaniu povedomia o potrebe 

darcovstva krvi a oslovia mnohých 

ďalších ľudí, snáď budúcich nositeľov 

plakety prof. MUDr. Jána Janského či 

medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického.

Mgr. art. Samuela Čarnokého, ArtD., dok-

torandiek, Mgr. art. Lucie Tomaschovej 

a Mgr. art. Evy Jenčurákovej.

20 talentovaných mladých ľudí 

sústredilo svoje kreatívne sily 

na pretavenie originálnych nápadov 

do vizuálne atraktívnych plagátov, ktoré 

svojím jazykom mali za cieľ osloviť najmä 

generáciu ich rovesníkov. Často pritom 

volili prekvapivé asociácie, humor, vtip, 

miestami aj ľahkú satiru. Inšpiráciu 

čerpali z rozmanitých zdrojov – od sféry 

študentského života cez superhrdinov, 

komixy, sociálne siete, hudbu, film, 

históriu až po kampane úspešných koz-

metických produktov. Výsledkom je 30 

autorských plagátov, ktoré poukazujú 

najmä na dôležitosť darcovstva krvi, 

snažia sa túto chvályhodnú aktivitu 

demýtizovať a spopularizovať medzi 

mladými ľuďmi, ktorí snáď ešte váhajú 

či ísť darovať krv. Okrem samotného 

darcovstva sa plagáty venujú aj významu 

Červeného kríža v československom 

kontexte za uplynulých 100 rokov jeho 

pôsobenia i jeho aktivitám v súčasnosti. 

Široká verejnosť si mohla autorské 

plagáty pozrieť hneď pri dvoch 

príležitostiach. Prvou z nich bol 

Na slávnostnej udalosti „Plese Fakulty 

materiálov, metalurgie a recyklácie“ 

spojenej s tradičnou hutníckou 

slávnosťou Šachťákom, ktorá sa usku-

točnila 8. novembra 2019 v Dome 

umenia v Košiciach, sa zišli študenti, 

absolventi, zamestnanci, predstavitelia 

vzdelávacích, vedecko-výskumných 

organizácií zo Slovenska a zahraničia. 

Okrem akademikov a priaznivcov fakulty 

sa na tomto podujatí zišli aj zástupcovia 

významných firiem a spoločností, 

s ktorými FMMR spolupracuje. Tento 

rok absolvoval svoj čestný skok 

v rámci hutníckej slávnosti Šachťák aj 

zástupca U. S. Steel Košice, Ing. Marek 

Jenčo – riaditeľ DZ Vysoké pece.

Celú slávnosť svojím príhovorom 

otvorila dekanka FMMR, doc. Ing. Iveta 

Vasková, PhD., slovami: ,,Nie je ten 

najsilnejší, kto prežije, ani ten najinteli-

gentnejší, ale ten, kto sa dokáže najlepšie 

prispôsobiť. Máme  svoju históriu, máme 

svoju budúcnosť, a to, čo teraz potrebu-

jeme, je vidieť príležitosti a využiť ich. 

Rada by som pri tejto príležitosti vyslovila 

Odovzdanie ceny Osobnosť FMMR zástupcom kolektívu Chemgeneration (zľava: prorektor 

pre zahraničné vzťahy a mobilitu TUKE, doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., dekanka FMMR, 

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., Ing. Dana Ivánová, PhD.,  doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD., 

Ing. Maryna Kyslytsyna,  prezident spoločnosti U. S. Steel Košice, James Bruno)

nádej, že naša fakulta bude aj naďalej 

hrdo niesť vlajku šíriteľa vzdelanosti, bude 

vychovávať ďalšie a ďalšie generácie 

bakalárov, inžinierov a doktorandov 

a bude svedkom formovania budúcich 

generácií našich potomkov.“

Na Plese FMMR všetkých prítomných 

oslovili svojimi príhovormi aj prezident 

spoločnosti U. S. Steel Košice, James 

Bruno, a prorektor pre zahraničné 

vzťahy a mobilitu Technickej univerzity 

v Košiciach, doc. Ing. Radovan 

Hudák, PhD., v ktorých popriali fakulte 

veľa úspechov pri napĺňaní jej cieľov.

Súčasťou podujatia bolo odovzdávanie 

cien ,,Osobnosť FMMR“. V tomto roku 

cenu získal tím zamestnancov z FMMR 

za projekt „Chemgeneration“. Ide 

o interaktívny vedecký program, ktorého 

hlavným poslaním je popularizovať 

vedu, zapájať študentov stredných 

škôl (vo veku 14 až 18 rokov) do ob-

javovania tajomstiev chémie s cieľom 

porozumieť im a zároveň podnietiť ich 

tvorivosť a záujem o vedu. Študenti 

prostredníctvom tohto programu majú 

príležitosť zúčastniť sa na interaktívnych 

experimentoch a na vlastné oči 

sa presvedčiť, ako dokáže veda riešiť 

každodenné problémy a aká je jej 

dôležitá úloha pri záchrane planéty. 

Vedecký program Chemgeneration 

je organizovaný pod patronátom 

svetovej chemickej spoločnosti BASF 

v spolupráci s univerzitami a vedeckými 

inštitúciami v strednej Európe. 

Na Slovensku tento program vznikol 

práve v spolupráci s tímom z Fakulty 

materiálov, metalurgie a recyklácie 

TUKE, ktorý tvoria: doc. RNDr. Alena 

Fedoročková, PhD., doc. Ing. Gabriel 

Sučik, PhD., Ing. Ľuboš Popovič, PhD., 

RNDr. Jana Kavuličová, PhD., Ing. Dana 

Ivánová, PhD. a Ing. Maryna Kyslytsyna.

Toto ocenenie odzrkadľuje ciele fakulty, 

že práve tvorivosť, kreativita a záujem 

riešiť problémy vo vede sú základom pre 

úspešnú kariéru a riešenie problémov 

v praxi pre našich absolventov po ich 

opustení brány „alma mater“.  

Autor: 

Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.
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Univerzitné zlato 
Európy na TUKE 
Blíži sa koniec roka a športovci 

Slávie TUKE začínajú bilancovať.

ATLETIKA (foto 1)  

Medailovú žatvu v roku 2019 mali aj naši 

atléti. Na slovenských šampionátoch 

všetkých vekových kategórií získali 

dovedna 8 zlatých, 11 strieborných 

a 10 bronzových medailí. 8 atlétov 

Slávie TUKE si vybojovalo svojimi 

výkonmi nominácie do reprezentácie 

Slovenska na medzištátne stretnutia 

U16, U18, U20 a Radoslav Jelínek potešil 

5. a 9. miestom na Watten - Stade DEAF. 

Z domácich podujatí zarezonovali  

medzinárodný atletický míting 

TUKE CUP a Plachého TUKE míľa 

za účasti vyše 200 športovcov.

FUTBAL (foto 2) 

Z roka na rok rastie aj futbalová 

aktivita. Muži suverénne vyhrali 

jesennú časť 4.ligy juh VsFZ ročníka 

2019/2020 a sú najväčším favoritom 

na postup do najvyššej krajskej súťaže. 

Rezerva skončila v tomto roku v 6.lige 

na 3. mieste. Teší narastajúci záujem 

mládežníckych kategórií U11 a U15. 

V trojdňovom SOCCER TUKE DAYS 

2019 došlo na ihrisku Watsonova 

úspech Slovenska sa zaslúžili športovci 

pôsobiaci v bojovom centre Slávia TUKE 

Budokan na Watsonovej ulici. Lucia 

Cmárová a Alexandra Filipová získali pod 

vedením nášho trénera Petra Onuščáka 

historické univerzitné tituly majsteriek 

Európy. Navyše Luciu Cmárovú vyhlásili 

za najlepšiu ženskú zápasníčku 

v ringovej disciplíne K1, keď vyhrala 

s prevahou tri zápasy, a ten posledný, 

finálový, s Ruskou Olchou Mongushovou 

dokonca K.O. po načasovanom kope 

pätou z otočky! Ziskom troch zlatých 

medailí naši univerzitní reprezentanti 

v kickboxe skončili na fantastickom 

3. mieste v poradí krajín za Maďarskom 

a Ukrajinou. Medailovú žatvu mali naši 

športovci aj na Majstrovstvách Európy 

ku vzájomnej konfrontácii 15 tímov 

z celého východu Slovenska. V kategórii 

U13 naši chlapci skončili na druhom 

mieste. Populárna medzi vysokoškolákmi    

je Univerzitná liga v malom futbale, 

ktorú v spolupráci so Slovenským 

zväzom malého futbalu organizujeme 

na umelej tráve za účasti 18 tímov 

zo všetkých košických univerzít.

KICKBOX (foto 3) 

Na prelome mesiacov júl – august 

sa v chorvátskom hlavnom meste Záhreb 

uskutočnili EUSA Univerzitné majstrov-

stvá Európy bojových športov (karate, 

judo, teakwondo, kickboxing) v silnej 

konkurencii vyše 200 pretekárov zo 101 

univerzít 19 krajín Európy. O historický 

Autor: 

PhDr. Marek Mryglot

a Svetovom pohári - dovedna 4 zlaté, 

3 strieborné a 4 bronzové medaily.

PRETLÁČANIE RUKOU (foto 4) 

Radosť nám robia aj športovci Fakulty 

výrobných technológií Slávia TUKE 

Prešov v silovej disciplíne pretláčanie 

rukou. Na Majstrovstvách Európy (jún) 

v Grécku žiarila Kristína Babovčáková 

tretím miestom. Z rumunskej Konstance, 

kde štartovalo na Majstrovstvách 

sveta vyše 1200 športovcov z 54 

krajín, získali členovia Slávie TUKE 

4 medaily. Soňa Šolcová vybojovala 

jednu, Kristína Babovčaková dve 

bronzové medaily a Peter Spusta 

dokonca striebro. Všetci pod vedením 

úspešného trénera, Gabriela Harčarika. 

Organizovali sme už tradične Silnú 

ruku stredných škôl Východ Prešov 

a slovenské finále v Košiciach.

RAKETOVÉ MODELÁRSTVO (foto 5) 

V druhej polovici júla zažilo letisko 

vo Svidníku nápor raketových 

modelárov z celého sveta. S orga-

nizačným prispením Slávie TUKE 

sa uskutočnili 2. otvorené Majstrovstvá 

sveta veľkých rakiet s bilanciou 

úspechov Slovenska – 2 zlaté, 

2 strieborné a 3 bronzové medaily.

ŠPORT PRE VŠETKÝCH (foto 6) 

Veľkej obľube sa tešil už 6. ročník 

masovo-športového podujatia Výstup 

na Vihorlat. Medzi 159 účastníkmi boli 

okrem slovenských turistov i Poliaci, 

Česi a Rakúšania. Polovicu účastníkov 

tvorili študenti TUKE a ďalších 

univerzít z východného Slovenska. 

Vo svojej presnosti a odbornosti 

sa už tradične zdokonaľovali 

športoví strelci a rádioamatéri. 

V závere roka sa športová rodina Slávie 

TUKE stretne v slávnostnej atmosfére 

na vysokoškolskom Vianočnom 

bowlingovom turnaji TUKE CUP 2019.

ATLETIKA (foto 1) FUTBAL (foto 2) 

KICKBOX  (foto 3)

PRETLÁČANIE RUKOU (foto 4)

RAKETOVÉ MODELÁRSTVO (foto 5)

ŠPORT PRE VŠETKÝCH (foto 6)
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Dňa 14. októbra 2019 sa konalo 

Podnikateľské školenie pre študentov 

TUKE a zahraničných študentov 

v priestoroch TUKE. Hlavnými 

partnermi akcie bola TUKE - FBERG 

a EIT RawMaterials Hub - RCK.

Študenti prešli výberovým 

procesom a hlavnými oblasťami 

záujmu bola Geológia, Geodézia 

a Úpravníctvo. Zámerom školenia 

pre študentov bolo vojsť do prob-

lematiky podnikania, ako si založiť 

firmu a práca s Canvas modelom.

Lektori, ktorí prednášali z TUKE: 

Ing. Pavol Kaleja, PhD. - zakladateľ 

Vizualizačiek a z praxe: Ing. Soňa 

Hatoková, projektová manažérka 

FECUPRAL spol. s.r.o. a Ing. Michal 

Balko, vedúci prevádzky kovového 

kremíka OFZ, a.s. Účastníci boli rozdelení 

do skupín a na záver dňa prezentovali 

svoje podnikateľské nápady. Zvíťazil 

nápad s dronmi na využitie v geo-

logickej sfére a prepravu materiálu. 

Výhercovia dostali skvelé ceny.

satelitných navigačných technológií 

do štátneho súradnicového systému 

S-JTSK. V skupine geodetov boli 

2 študenti z Poľska (TU Kielce), jeden 

z STU Bratislava a jeden z FBERG TUKE.

Úpravári sa zúčastnili exkurzie 

v ťažobnej spoločnosti EUROTALC 

s.r.o. v Gemerskej polome, kde získali 

poznatky o spracovaní mastenca, 

v spoločnosti Slovenské Magnezitové 

Závody a.s. Jelšava, kde získali poznatky 

o spracovaní magnezitu. Ďalšie dni 

pokračovali ďalšou exkurziu v recyk-

lačnom stredisku ELEKTRO RECYCLING 

v Slovenskej Ľupči, Hodruša-Hámre, 

kde boli na prehliadke baňe Rozália 

na zlatonosnú rudu a posledný deň 

sa zúčastnili Exkurzie v spoločnosti 

Slovenská banská, spol. s r.o., prehliadka 

linky na spracovanie zlatonosnej rudy.

Všetkým účastníkom ďakujeme za skvelú 

atmosféru a tešíme sa na ďalšie školenie.

Ďalšie dni študenti spolu s lektormi 

z FBERG odišli na terénnu výučbu 

do Tatier, Rožňavy a do Banskej Štiavnice, 

kde sa im zadali praktické úlohy.

Geológovia počas terénnej výučby 

získavali praktické návyky spojené 

s dokumentáciou geologických javov 

a fenoménov. Dôležité bolo zameranie 

na prax spojenú s vyhľadávaním ložísk 

nerastných surovín. Nové poznatky 

študenti na záver spečatili odovzdaním 

záverečnej správy z geologického 

mapovania. V skupine geológov 

sme mali 2 študentov TUKE a 2 za-

hraničných študentov University 

of Miskolc (z Peru a Pakistanu).

Geodeti vykonávali polové a výškové 

zameranie geologických štruktúr, ktoré 

boli vybraté pre geologický prieskum 

druhej skupiny. Geodetické mapovanie 

sa vykonávalo bezkontaktnými meracími 

metódami - blízkou fotogrametriou: 

pozemným a UAV snímkovaním, 

terestrickým laserovým skenovaním. 

Merania boli referencované pomocou 

Autor: 

Ing. Klaudia Šándorová, PhD.

Podnikateľské školenie 
pre študentov V4 

Bol to pštros alebo emu?

Každý člen IAESTE mi neraz povedal, 

že to najlepšie čo môžem zažiť v tejto 

organizácii je zúčastniť sa na medzi-

národnej konferencii (samozrejme, ak 

neberieme do úvahy stáže). Každoročne 

sa ich koná aspoň 5 a tí najaktívnejší 

z nás majú šancu sa na ne dostať. 

S Filipom sme boli vybraní na jednu 

s názvom JUMP (Join Us to Motivate 

People), ktorá sa konala v Turecku. 

Konferencia trvala 5 dní a ďalšie 3 sme 

spoznávali okolie. Spolu sme tam 

strávili celý týždeň a úplne zadarmo. 

Najprv som bola skeptická, 

no dnes na tieto pocity s úsmevom 

spomínam, keďže JUMP bol jeden 

z najlepších zážitkov môjho života. 

Ale nepredbiehajme. Odlietali sme skoro 

ráno a hneď po príchode na miesto, 

sme sa začali zoznamovať. Ja som 

bola hanblivá, ale Filip bol živým 

príkladom toho, že vďaka IAESTE viete 

za pár minút spoznať kopec nových 

ľudí a pokecať s nimi o všetkom. 

Druhý deň nás rozdelili do skupín 

a začali workshopy. Všetko v angličtine, 

samozrejme. Či som chcela, alebo nie, 

Posledný deň konferencie sme sa lúčili, 

objímali a sľubovali, že sa niekedy 

navštívime. Bolo to dojímavé.

Boli sme kamaráti, aj keď sme 

ledva vedeli svoje mená a krajiny, 

z ktorých pochádzame. Boli sme 

jedna rodina - IAESTE rodina. 

Zvyšné dni sme s Filipom odpočívali 

vo Fethiye. Každý náš rozhovor 

sa zvrtol na to, že by sme chceli túto 

konferenciu zažiť znova. Bol to neza-

budnuteľný zážitok. Vďaka nej máme 

nocľah v asi 10 mestách sveta zadarmo. 

A tá operená zver, ktorá urobila tento 

výlet ešte zaujímavejším bol pštros. 

Aj keď sme s Filipom o IAESTE počuli  

prvýkrát len pred rokom, dnes si už 

nevieme spomenúť, aký bol náš život 

predtým. Našli sme si kamarátov 

po celom svete, nabrali užitočné 

skúseností, osmelili sa, vylepšili 

si angličtinu a veľa pocestovali. 

Každý si tu nájde niečo, za čo je 

neskôr vďačný. Zaujalo ťa to? Napíš 

nám na kosice@iaeste.sk.

musela som začať komunikovať. Večer 

si mali krajiny pripraviť vystúpenie 

na ich tradičnú pieseň. Spojili sme 

sa s Čechmi a zaspievali Vysoký 

jalovec a Jede jede mašinka. 

Tretí deň som rozospatá kráčala 

na raňajky, keď zrazu, asi tri metre odo 

mňa, stojí akési veľké operené zviera. 

Nevedela som, či je nebezpečné, preto 

som ho obišla obrovskou obchádzkou. 

Počas dňa sme mali workshopy 

a operená zver sa celý čas pohybovala 

po areáli. Po večeri nás čakala 

INTERNATIONAL NIGHT, ktorá nesmie 

chýbať na žiadnej medzinárodnej kon-

ferencii. Každá krajina donesie tradičné 

jedlo a nápoje, ktoré chodia všetci 

ochutnávať. S Filipom sme skúsili turecké 

sladkosti, nemecký čili alkohol, horiace 

Mozartove gule aj švédske sladkosti.

Ďalší deň som stretla až troch 

operených kamošov. Kde to svet 

videl, nechávať takéto zvery pásť 

sa len tak? Nasledoval posledný 

workshop a po ňom nás čakala plavba 

po 12 ostrovoch, ktorá trvala 4 hodiny. 

Svietilo slniečko, všetci mali dobrú 

náladu, stále sme sa rozprávali a smiali.

Autor: 

Laura Mihoková
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Support 
of entrepreneurial 
skills development 
at universities

South African 
Republic welcomed 
the top representatives 
of TUKE

Electroenergetics 
2019

Košice Economic 
Forum 

Support of young 
researchers up to  
30 years and Phd 
students at TUKE

Author: 

doc. Ing. Martin Straka, PhD.

Author: 

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.

Author: 

doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.

Author: 

doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.

Author: 

doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.

Author: 

doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.

Competitiveness requires from young 

people to be innovative, flexible 

and courageous in order to meet 

challenges of dynamic and instable 

economy. The entrepreneurial skill 

is not a personal characteristics but 

can be developed by learning and 

experience within the education 

system. The Project ERASMUS+: 

Knowledge  Alliances: Intership Model 

for Support of Entrepreneurial Skills 

at Universities (601125-EPP-1-2018-1-

SK-EPPKA2-KA) is aimed at stimulating 

entrepreneurial skills of teachers and 

employees of companies moreover 

to develop acquiring entrepreneurial 

thinking and skills of students. 

The project is coordinated by the 

TUKE Faculty of Economics and is 

carried out in collaboration with  

14 institutions from 7 countries 

(Belgium, Greece, Hungary, Slovakia, 

Germany, Netherland, Ireland, Italy).

More information available: 

https://entermode.eu/. 

The Commune Consilium for Economic 

Collaboration between the Slovak 

Republic and the South African 

Republic took place in October 

in Pretoria  with the participation 

of the representatives of the Ministry 

of Economy and Finance of the Slovak 

Republic and the Technical University  

of Košice. TUKE was represented at the 

negotiation by its highest authorities, 

From 16 to 18 September this 

year there was organised the 10th  

international scientific symposium 

Electroenergetics 2019  in Stará 

Lesná, High Tatras, which takes 

place in a regular biannual period.  

The programme contained topics 

dealing with  know-how in the field 

of electroenergetics accompanied 

with presentations of work practice 

of energetic companies including 

production of electrical energy, 

management, measurements, rational 

consumption up to the topics on 

smart networks and electromobility.

The symposium was organised by 

the Department of Electroenergetics, 

Faculty of Electrical Engineering and 

Informatics, TUKE  with the participa-

tion of the co-organisers and sponsors.

PANEL DISCUSSION ON ISSUES  

OF JOB MARKET IN SLOVAKIA 

On 14 November the TUKE Faculty of 

Economics organised a panel discussion 

on the topic ”Current Issues on the Job 

Market in Slovakia“. The discussion 

took place in the Aula Maxima with the 

participation of prestigious experts 

from both practical and academic fields. 

During the constructive discussions 

the participants  were seeking for 

solutions in connection with challenges 

for the economy of Slovakia  included 

in the strategy Industry 4.0, ceiling 

of the retirement age, increase of 

minimum wage, requirements on 

qualification on the job market and the 

role of universities in educating top 

professionals, graduate employment of 

high school and university graduates 

on the job market etc. All invited 

participants of panel discussion appre-

ciated the initiative of TUKE to organise   

discussions on up-to-date topics.

Early 2020 the Rector of TUKE  will 

announce a challenge for submitting 

applications for scientific research 

grant approval with providing 

partial or full financial cover of costs 

in connection with the solution of 

scientific research project introduced 

in grant application. The grants will 

be approved for a calendar year with 

a maximum financial cover according to 

the type of cooperation in the project:

1.  project  solved by one person 

– max. 1000 EURO

2. project solved by a team from one 

faculty  – max. 2000 EURO

3. project solved by a team consisting 

of members at least from 2 TUKE 

faculties or with a foreign partner   

– max. 3000 EURO

More information to be announced 

at the web page of TUKE.

the Rector, Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav 

Kmeť, CSc., and the Dean of the 

Faculty of Mining, Ecology, Process 

Control and Geotechnologies (FBERG),   

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, 

PhD. In addition to the negotiations 

at the international level there were 

discussions with the superior African 

university UNISA University of South 

Africa, where the discussions focused 

on  the technologies  concerning earth 

resources, which had been developed 

at the FBERG and the African scientists 

manifested their exceptional interest.

Extrapolations – 
history and future 
of IT in Slovakia

The main activity of Extrapolations  

(see http://www.extrapolacie.sk/) 

was again organised in Košice this 

year. In addition to the accompanying 

events, the main part of it was devoted 

to the exhibition in the Slovak Technical 

Museum in Košice. The exhibition was 

opened on 26 September this year 

and it will be available for the public 

in a period by 15 January 2020. 

This event was taken under patronage 

of the following institutions: Technical 

University of Košice, University 

of Pavol Jozef Šafárik in Košice 

and the Slovak Technical Museum 

(STM). In the exhibition space the 

development of technical methods 

of information processing is presented 

highlighting the applicationn and 

production in Czechoslovakia and in the 

demonstration space of the exhibition 

several functional examples can be 

observed such as – virtual reality, 

analogue computers etc. (visitors 

are guided by lecturers of STM).
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Slovak champion is 
from the SjF TUKE

Visually impaired 
student representing 
FEI TUKE at the Košice 
Peace Marathon 2019

Author: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

Author: 

Michaela Matisková

Author: 

Ján Šulák 

Filip Sklenárik, student of the 

third academic year at the TUKE Faculty 

of Mechanical Enginneering achieved 

a further triumph in mountain biking 

in which he won the championship 

of Slovakia in 2019 in the category 

of sprint. He is a professional biker 

from the age of 14 and currently he is 

wearing the jersey of PROefekt team. 

From the year 2013 he represents 

the Slovak Republic in mountain 

biking. As a junior he won many 

international competitions and now 

he is trying a new discipline Enduro. 

Among seniors in the world his best 

result was the 15th place at the 

European Championship in 2016 in 

Italy. Filip is an excellent student, 

sometimes he spends less time on 

training, nevertheless he uses his 

bike every day either as a means 

of transport or for  relaxing  on his 

favourite cycling tours around Jahodná.

Hopefully, all of you have noticed that 

in the month before last one of the 

most dominant sport event in Europe 

took place in Košice. As sport is my 

favourite hobby and I can t́ imagine 

my life without it, I have decided as 

a visually impaired student to devote 

myself to one of the most demanding 

sport on the one hand and on the other 

hand a sport is available for me only 

in a limited way, its name is running. 

I have always loved sport and currently 

I started to do it actively and in a 

short time I will be able to represent 

Slovakia at an internantional level. I 

love challenges and this is one of the 

greatest. This vision is my driving force. 

It helps me in study as I have to study 

more than the other students with 

good eyesight but fortunately there 

are many fantastic people around me 

who help me not only in running but 

also in studying. These are colleagues 

from TUKE Access Centre, students 

or helpful teachers or navigators in 

the run. I am very happy that I could 

represent the Technical University of 

Košice at the Košice Peace Marathon 

and this way I would like to  thank for 

excellent working environment which 

is accessible for me and which enables 

me to focus on my study and develop in 

the field of informatics as it is my second 

most favourite activity after sport.

Author: 

Ing. Michaela Očenášová

12 Years of  
CPPS TUKE 

MiniErasmus 2019New job platform for 
university students

Author: 

PhDr. Mariana Račková, PhD.

Author: 

Ing. Daniela Tomášová

The field of prevention from drug 

addiction has been developing in 

a dynamic way. It is true, that the 

qualitative and attractive programmes 

have the potential to eliminate the 

risky behaviour and for the society to 

prevent the negative consequences  

is financially more advantegous than 

the medical treatment. Twelve years 

ago we were the first university 

In Košice offering help service for 

students ”near“ their university. The 

method of prevention has improved. 

Its importance was not clear from 

the very beginning. The situation has 

changed. The highly qualitative work 

of professionals and the  forthcoming 

attitude of university management 

contributed to current situation. 

What is applicable and what does 

not work? Programmes focused on 

developing personal –social compe-

tences are successful. Professional 

lectures in communities and composed  

programmes are appropriate in com-

bination with experience techniques. 

In the future it will be necessary 

to react to new forms of risky 

behaviour  (e-cigarettes, synthetic 

drugs and other forms of addiction).

We welcomed within MiniErasmus 

project at our university for the third 

time 36 high-school students from 

different regions of Slovakia (Bardejov, 

Bratislava, Medzilaborce, Nitra, Prešov, 

Trebišov etc.). The participants of 

MiniErasmus had the opportunity to 

become a university student and take 

part in lectures and seminars at four 

faculties of our university together with 

full-time students of the Faculty of Civil 

Engineering, the Faculty of Economics, 

the Faculty of Arts and the Faculty of 

Aeronautics. The project was carried 

out from 18 – 20 November 2019 in 

collaboration with the organisation  

Future Generation Europe. The activities 

from Monday to Wednesday consisted of 

study part in the morning and free-time 

activities in the afternoon, which 

contained lectures and workshops.

AZU – activity enhances the chance of 

success – a national developing project, 

which helps students improve their 

professional and personal features. The 

aim of the project is interconnecting 

students with working environment, 

it enables students at universities to 

be in contact with real companies, 

lecturers from working environment  

- it still has missed- education in 

those fields which they could not have 

become familiar at the universities. 

The  Project AZU  is active at eight 

universities in Slovakia. In October 

this year we started a new platform 

which is targeted mainly at university 

students.  On this website  students 

can find  an intership, part-time job, 

mobility, bachelor and master works, 

but also full-time jobs in  their field. 

Click on: www.azu.sk, register and 

seek for a job yourself in your field!25 years of 
BEST Košice
Do you like travelling, meeting new 

people and culture, would you like 

to be better in your field? Try BEST! 

The Board of European Students of 

Technology is a student organisation 

which was founded at our university 

in 1994. We all are celebrating our 

25th birthday on 22 November 2019! 

What ś our aim? We would like to 

provide you know-how, experience 

and opportunities which can help you  

know the world and get better chances 

for your perspective job. Our LBG 

(Local Best Group) organises cultural 

exchanges, seminars, workshops, (non) 

academic courses in Slovakia as well 

as abroad.  Nothing can be achieved 

without support of TUKE therefore 

we would like to thank them for it. 

Haló           33News in brief
Preklad: PhDr. Hedviga Semanová, PhD.

32 Haló News in brief
Preklad: PhDr. Hedviga Semanová, PhD.



Máte nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať? 

10. kolo 

SÚŤAŽE 

ČO MOŽETE ZÍSKAŤ?

Startup centrum TUKE ponúka nádejným
startupom možnosť:

   

využiť priestory Startup centra TUKE 

v UVP TECHNICOMe,

využitia výskumnej kapacity unikátnych 

odborných pracovísk, laboratórií a iných

zariadení TUKE,

absolvovať akceleračný program zahŕňajúci

podporu pri tvorbe biznis modelu, 

hľadaní potenciálnych partnerov, expertnú 

a mentorskú podporu, 

pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu 

v získaní partnerov a ďalšie benefity

vstupu do Inkubátora TUKE.

MÁŠ NÁPAD?
ZAČNI SVOJE VLASTNÉ PODNIKANIE!

REGISTRÁCIA DO SÚŤAŽE:

www.startupcentrum.sk



Srdečne Vás pozývame na

17. decembra 2019 o 11:00 h
v Aule Maxima TUKE
V programe vystúpia:

Hanka Servická
a Ľudová hudba 
Prešovčan
Vstup voľný ...
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