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bez pohyblivých častí len na základe
absorbcie a desorbcie vodíka do MH
zlúčenín. Obrovskú pozornosť vzbudili
aj biomedicínske implantáty vyrábané
aditívnymi technológiami na mieru, kde
sa môžeme pýšiť 8 svetovými prvenstvami, do dneška bolo vyrobených
a voperovaných viac ako 200 implantátov, doma i v zahraničí. Na veľtrhu
bolo predstavené aj najnovšie vozidlo
z kategórie Eco Shell Marathon, ktoré
tohto roku dosiahlo nový slovenský
rekord – 825 km/l benzínu a v medzi-

R&D lídri ocenili
inovačné riešenia
študentov
strojníckych fakúlt

národnej súťaži obsadilo 16. miesto.

porota zložená z lídrov výskumno-

univerzity v Košiciach v zložení: Ivana

-vývojových centier priemyselných

Mazúrová, Juraj Mazúr, Patrik Kováčik.

firiem SR na druhom stretnutí R&D

IAESTE Stáže 2020

Košickí Strojári
na veľtrhu v Brne

Si študent vysokej školy a rozmýšľaš

TUKE prostredníctvom Strojníckej

lídrov 29. novembra na Vígľašskom

Zadaním aktuálneho ročníka súťaže

ako stráviš leto? Ako každoročne, tak

fakulty reprezentovala Slovensko

Už po druhýkrát ocenili slovenskí

zámku. V súťaži predviedli svoje riešenia

bolo vymyslieť inovačné riešenie pre

aj teraz ti IAESTE ponúka odborné

na veľtrhu MVV Brno, kde v konku-

R&D lídri inovačné tímy študentov

študentské tímy zo strojníckych fakúlt

využitie sánok. Súťaž prebiehala v dvoch

stáže v zahraničí! Stáže sú nielen

rencii svetovej strojárskej špičky

strojníckych fakúlt v celoslovenskej

Žilinskej univerzity, STU v Bratislave

kolách – fakultnom a celoslovenskom.

technických smerov a ich trvanie

prezentovala originálny vodíkový

súťaži „Ako ošúpať banán inak ako

a Technickej univerzity v Košiciach.

Celkovo sa do súťaže zapojilo 18 tímov

môže byť od 6 až po 52 týždňov,

metalhydridový (MH) kompresor,

z troch slovenských strojníckych fakúlt.

takže môžeš vycestovať aj na celý

ktorý sa dostal do najužšieho výberu

ručne“. Súťaž vyhlásila spoločnosť
SOVA Digital v partnerstve s Asociáciou

Prvenstvo v druhom ročníku obhájil víťaz

rok. Dostaneš zaplatené a budeš mať

v súťaži o Zlatú medailu v kategórii

priemyselných zväzov 8. októbra.

predchádzajúceho ročníka – inovačný

Autor:

čas precestovať krajinu a okolie. Od

„Inovácia v spracovateľskej

Víťazné práce vybrala odborná

tím „Φškusov“ zo SjF Technickej

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

polovice marca nájdeš na našom webe

technológii“. Dokáže stlačiť vodík

Autor:
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

staze.iaeste.sk ponuku stáží takmer
z celého sveta. Máš záujem? Napíš

Florbalový turnaj

nám na exchange@iaeste.sk alebo
navštív nás priamo v IAESTE kancelárii

1. ročník o putovný pohár

v budove Ekonomickej fakulty (Boženy

kvestora TUKE

Němcovej 32) na prízemí vpravo.

Dňa 9. decembra 2019 sa konal

Autor:

florbalový turnaj o putovný pohár

Laura Mihoková

kvestora TUKE. Organizátorom
športového podujatia bola RADA ZO

Víťazný tím ŠDaJ mix

OZ PŠaV, TUKE v spolupráci s KTV
TUKE a s florbalovým a bedmintonovým klubom ATU Košice. Športová
akcia sa konala na Jedlíkovej 7

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

Ďakujeme všetkým zúčastneným

vo veľkej a malej telocvični.

1. ŠDaJ mix, 2. FBERG a 3. FMMR mix.

družstvám a fanúšikom za skvelú

Najlepšou hráčkou turnaja sa stala

atmosféru. Tešíme sa na ďalší ročník.

Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev z celej

Ing. Alena Findrik Balogová, PhD. z tímu

TUKE (FBERG, FEI, SjF, FMMR mix a ŠDaJ

SjF. Najlepším brankárom turnaja sa stal

Autor:

mix). Hralo sa formou každý s každým.

Ing. Dušan Šimčák z tímu FMMR.

Ing. Klaudia Šándorová, PhD.
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TUKE KRÁČA V ÚSTRETY
EURÓPSKEJ UNIVERZITe

ZNAČKA EUA

Iniciatíva Európskych univerzít,
ktorá je vytváraná inštitúciami

Značka EUA (European University

vysokoškolského vzdelávania,

Alliance) alebo Európska univerzita

študentskými organizáciami, členskými

ekonomickú a kultúrnu rozma-

je označenie, ktoré bude naprieč

štátmi a komisiou je reakciou na túto

nitosť občanov budúcnosti,

Európskym vzdelávacím priestorom

výzvu. Aliancie musia budovať medzi-

v budúcnosti výrazne rezonovať.

-univerzitný „kampus“ európskeho

Cieľom je spájanie, ktoré by v tomto

vysokoškolského vzdelávania, v ktorom:

• študenti budú odrážať sociálnu,

prípade malo znamenať zdôraznenie
Európskej hodnoty, spoločnú silu, ktorú
generuje diverzita, multijazyčnosť

• spolupracujúci partneri by mali
• študenti, zamestnanci a výskumní-

byť z rôznych častí Európy.

a rozdielna história. Tieto pojmy budú

ci sa budú zúčastňovať mobilít

prepojené prostredníctvom vzdelávania

(fyzickej alebo virtuálnej) bez

a vytvorením európskej symbiózy

akýchkoľvek prekážok s cieľom

Aliancie Európskych univerzít budú

študent-akadémia-učiteľ so zachovaním

štúdia, školení, výuky, výskumu,

mať okrem iného nasledovné úlohy:

identity každej členskej univerzity.

práce resp. zdieľania skúseností

ZROD MYŠLIENKY

na partnerskej inštitúcii,

1. prepájať partnerov z rôznych typov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania
a pokrývať široký geografický rozsah

Európske univerzity sú ambiciózne

naprieč Európou,

transnárodné aliancie inštitúcií
vysokoškolského vzdelávania, ktoré

Haló

Hlavná téma

• transdisciplinárne a transnárodné

ranú na udržateľnosť, excelentnosť

vytvárajú dlhodobú strategickú

tímy študentov, akademických

Autor:

spoluprácu. Cieľom je taktiež

pracovníkov a externých zúčastne-

doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.

propagovať európske hodnoty,

ných strán budú riešiť problémy,

dentov v rámci medzi-univerzitných

identitu a významne zlepšovať kvalitu

ktorým Európa čelí (ochrana klímy,

kampusov a s možnosťou absolvovať

a konkurencieschopnosť Európskeho

zdravie, big data, migrácia, a pod.),

mobility na všetkých stupňoch štúdia,

Cieľom iniciatívy vytvárania
aliancií Európskych univerzít
je vytvárať novú generáciu
Európanov, kreatívnych
mladých ľudí, ktorí dokážu
efektívne spolupracovať
napriek rôznorodosti jazykov,
hraniciam a odlišnej histórii.
Títo ľudia budú tvoriť našu
budúcnosť, budú prepájať
rôzne vedné oblasti a riešiť
dôležité spoločenské
výzvy s vyváženou
mierou cieľavedomosti
a zodpovednosti.
6

2. vytvárať dlhodobú stratégiu zame-

vysokoškolského vzdelávania.

a európske hodnoty,
3. ponúkať programy zamerané na štu-

4. prijať pravidlá, prostredníctvom
ktorých budú študenti, akademickí

Myšlienka vytvárania Európskych

pracovníci a externí partneri spolu-

univerzít ako súčastí Európskeho vzde-

pracovať v rámci interdisciplinárnych

lávacieho priestoru vznikla na základe

• študenti si môžu skombinovať

zvýšeného dopytu po vysoko kvalifi-

svoje vlastné flexibilné osnovy

kovaných ľuďoch. Predpokladá sa, že

štúdia, ktoré budú končiť

do roku 2025 bude polovica zamestnaní

Európskym titulom,

vyžadovať vysokú kvalifikačnú úroveň.

tímov na riešení výziev, ktorým
súčasná Európa čelí.

EURÓPSKY VZDELÁVACÍ
PRIESTOR

V záveroch svojho zasadnutia
Spoločným záujmom všetkých

z decembra 2017 vyzvala Európska
rada členské štáty a komisiu, aby

• praktické a na praxi založené

členských štátov EÚ je využiť plný

predložili niekoľko iniciatív vrátane

skúsenosti budú podporovať

potenciál vzdelávania a kultúry pre

posilňovania strategických partnerstiev

podnikateľský duch študentov

tvorbu pracovných miest, ekonomický

v celej EÚ medzi inštitúciami vyso-

a občiansku angažovanosť,

rast, zlepšenie sociálnej súdržnosti

koškolského vzdelávania a podpory

a taktiež na spoznávanie európskej

vzniku Európskych univerzít.

identity v celej svojej rozmanitosti.

Hlavná téma
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November 2017
Európska komisia navrhuje Európsky vzdelávací priestor do 2025

december 2017
Závery Európskej rady o budúcnosti prijatého vzdelania, vrátane
cieľa vytvoriť aspoň 20 európskych univerzít do 2024

október 2018
Európska komisia vyhlasuje 1. výzvu na vysokoškolské vzdelávacie
inštitúcie, žiadajúc ich, aby predložili svoje návrhy na začatie
testovania rôznych modelov pre európske univerzity

jún 2019
Oznámenie výsledkov 1. výzvy - pilotná fáza

Vízia politiky Európskej komisie v oblasti

a sociálnu inklúziu, a to gramotnosť,

školskej dochádzky, a zvýšiť tak jazykové

november 2019

vytvárania Európskeho vzdelávacieho

viacjazyčnosť, numerické, vedecké

zdatnosti na základe spoločného

Prvé európske univerzity začínajú spolupracovať

priestoru zahrňuje nasledovné body:

a inžinierske zručnosti, digitálne

európskeho referenčného rámca pre

a na technológiách založené kompe-

jazyky Rady Európy (CEFR). Ďalšími

tencie, aktívne občianstvo, podnikanie,

cieľmi sú rozšírenie možností štúdia

kultúrne povedomie a cítenie.

cudzích jazykov pre učiteľov cudzích

• pobyt v zahraničí na štúdium a vzdelávanie by sa mal stať štandardom,
• školy a vysokoškolská kvalifikácia

jazykov v zahraničí a identifikovanie

by mala byť identifikovateľná

Európsky vzdelávací priestor

a propagovanie multijazykových vyučo-

a kvantifikovateľná naprieč celou EÚ,

kombinuje posilnený Erasmus+

vacích metód, využívajúcich európske

Spustenie 2. výzvy

program, ambiciózny základ pre

nástroje a platformy, ku ktorým patrí

začiatok 2021

okrem materského jazyka, by

Európsku politickú spoluprácu

School Education Gateway a eTwinning.

Úplné zavedenie v rámci budúceho programu Erasmus

malo byť štandardom,

vo vzdelávaní a výučbe, podporu

• ovládanie ďalších dvoch jazykov,

• každý by mal mať prístup k vyso-

reforiem členských štátov cez tzv.

VÝZVY NA BUDOVANIE

kokvalitnému vzdelávaniu, bez ohľadu

Európsky semester a lepšie a cielené

na sociálne a ekonomické zázemie,

využívanie Európskych fondov.

ALIANCIÍ EURÓPSKYCH

identitu a Európske kultúrne

Jazykové znalosti sú srdcom

UNIVERZÍT

dedičstvo vrátane jeho rozmanitostí.

vízie Európskeho vzdelávacieho

• ľudia by mali pociťovať Európsku

priestoru. Byť schopný rozprávať

V rámci programu Erasmus+ boli

Európska komisia predstavila prvý balík

cudzími jazykmi je potrebné nielen

zverejnené dve výzvy. Výsledky prvej

opatrení zameraný na kľúčové kompe-

pre štúdium v zahraničí, ale aj pre

výzvy z roku 2019 už boli publikované

tencie celoživotného a inkluzívneho

uplatnenie sa na neustále narastajúcich

a v septembri 2019 úspešné aliancie

vzdelávania a na digitálne zdatnosti.

medzinárodných trhoch práce.

začali s riešením projektov. Z 54
podaných projektov bolo financovaných

Komisia identifikuje osem kľúčových
kompetencií potrebných pre osobné

Cieľom usmerneného a komplexného

17 projektov Európskych univerzít, ktoré

naplnenie, zdravý a udržateľný životný

prístupu vo výučbe jazykov je zvýšiť

zahrňujú 114 inštitúcií vysokoškolského

štýl, zamestnanosť, aktívne občianstvo

jazykové vzdelávanie do konca povinnej

vzdelávania z 24 členských štátov EÚ.
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Súčasnými členmi aliancie sú
Univerzita v Seville (Španielsko,
koordinátor), Univerzita v Janove
(Taliansko), Univerzita Cote d‘Azur
(Francúzsko), Manažérske centrum
Innsbruck (Rakúsko), Technická
univerzita v Košiciach (Slovensko)
a Univerzita aplikovaných vied HaagaHelia (Fínsko). Ulysseus však tvorí
viac ako šesť členov, pretože získava
silnú podporu miestnych samospráv,
regionálnych vlád, ako aj sociálnych
a hospodárskych subjektov z krajín
všetkých šiestich zapojených inštitúcií.
Ulysseus prinesie systémový,
štrukturálny a trvalý vplyv na všetkých
úrovniach aliancie až do roku 2030.
Tento projekt má potenciál postupne

POSTUPNOSŤ KREOVANIA
INICIATÍVY EURÓPSKYCH
ALIANCIÍ
Druhá výzva bola zverejnená

transformovať a posilniť inštitucionálnu
so vzdelávacou a kultúrnou udržateľ-

a kontakty na rôznych úrovniach

spoluprácu medzi členmi aliancie

nosťou a hlbokou úrovňou kooperácie.

s Univerzitou v Seville v Španielsku.

a posunúť ju na vyššiu úroveň.

plne reflektovaná pripravovaným

Záujem integrovať TUKE ako

Šesť zakladajúcich členov anticipuje

programom Erasmus 2021-2027.

rovnocenného partnera do projektu

plne angažované spoločenstvo,

bol potvrdený na stretnutí riešiteľov

kde sa budú s príslušnými

projektu v Nice. Začiatkom decembra

pridruženými partnermi schádzať

Iniciatíva Európskych univerzít bude

PODPORA Z MŠVVAŠ SR

7.11.2019 s termínom podávania
žiadostí do 26. februára 2020.

2019, počas stretnutia delegácie z TUKE
S ohľadom na zámer podporiť

v Seville boli zadefinované kroky

realizáciu plánovaných aktivít

riešenia projektu, vrátane podpisu misie

Poskytuje 120 000 000 EUR

slovenských verejných vysokých škôl,

našej aliancie naplánovanej na koniec

na maximálne 24 nových aliancií (čo

cielených na zapojenia sa do iniciatívy

januára 2020 v Bruseli. Niekoľko dní

znamená 5 000 000 EUR na alianciu

Európskych univerzít, MŠVVaŠ SR

po Španielskom stretnutí potvrdila

po dobu troch rokov). Každá aliancia

zverejnilo v novembri 2019 výzvu

na základe odporúčaní Technickej

musí pozostávať minimálne z troch

o podporný grant. Technická univerzita

univerzity v Košiciach účasť v projekte

vysokoškolských inštitúcií z najmenej

v Košiciach na základe vypracovanej

Univerzita Haaga-Helia z Helsínk, Fínsko.

troch členských štátov EÚ alebo

a zaslanej žiadosti získala takmer

z iných krajín programu Erasmus+.

maximálnu výšku 30 tisíc EUR.

Zatiaľ čo požiadavky druhej pilotnej
výzvy sú rovnaké ako v prípade
prvej, komisia výslovne zdôraznila, že
od žiadateľov sa očakáva, aby predložili

NAŠA ALIANCIA
ULYSSEUS

svoje vlastné originálne nápady,

V Bruseli 27.1.2020 prebehlo na pôde
Andalúzskej delegácie stretnutie
pracovnej skupiny pre prípravu dokumentácie k projektu aliancie. Druhý deň
28.1.2020 sa 11 členná delegácia z Košíc
zúčastnila na pôde Stáleho zastúpenia

a nekopírovali úspešné aliancie z prvej

Prizvaniu Technickej univerzity

Španielska v EÚ slávnostného podpisu

pilotnej výzvy. Lehota na podanie

v Košiciach do konzorcia vytvárajú-

dokumentu „Poslanie Aliancie Ulysseus“,

žiadostí je 26. februára 2020.

ceho súčasný projekt predchádzala

rektormi šiestich univerzít a predstavi-

dlhodobá spolupráca Ekonomickej

teľmi ostatných pridružených partnerov,

Druhá výzva zdôrazňuje potrebu

fakulty TUKE s Univerzitou Cote

ktorí podporujú vznik aliancie.

vytvárať dlhodobú víziu nových aliancií,

d‘ Azur v Nice vo Francúzsku
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pri spoluvytváraní spoločných

Do tohto projektu sa však zapájajú

medzi priaznivcov a signatárov

interdisciplinárnych a flexibilných

nielen vlády. Ulysseus podporujú aj stra-

programového vyhlásenia Ulysseus.

výučbových a podnikateľských aktivít,

tegickí partneri, akými sú Communauté

významného výskumu a premieňať

d’Agglomération Sophia Antipolis

Aliancia Ulysseus sa bude zaoberať

predstavy na realitu. Navrhovanie

(Francúzsko), Európske fórum Alpbach,

piatimi európskymi výzvami, ktoré sú

a vytváranie spoločného kampusu

Asociácia rakúskych univerzít apliko-

dôležité pre budúcnosť Európskeho vy-

pre pracovné skúsenosti a začlenená

vaných vied, Košice IT Valley cluster,

sokoškolského vzdelávania a výskumu.

mobilita umožnia študentom voľný

Univerzitný vedecký park TECHNICOM

presun z jednej univerzity na druhú s au-

(Slovensko), Košická regionálna komora

Výzva 1. Preklenutie rozdielov

tomatickým uznávaním kreditov, získanie

– Slovenská obchodná a priemyselná

v inováciách a modernizácia

skúseností zo stáží, a búranie bariér

komora, Konfederácia podnikateľov

štruktúr univerzít.

prostredníctvom programov sociálneho

v Seville (Španielsko) alebo Andalúzska

Výzva 2. Prispievanie k rozvoju

začlenenia a aktívnej účasti občanov.

konfederácia podnikateľov.

našich regiónov a našich miest.

Ulysseus chce byť viac než len

Zapojenie študentov a ďalších

v kompetenciách.

akademickou alianciou. To je dôvod,

občanov je jednou z pridaných hodnôt

Výzva 4. Smerovanie k inkluzívnejšej

prečo šesť členov získalo podporu pri-

tohto projektu, a to je dôvod, prečo

a angažujúcej sa spoločnosti.

družených partnerov akými sú mestské

zástupcovia združení študentov

Výzva 5. Podpora príťažlivosti a konku-

Do roku 2030 sa inovačný ekosystém

zastupiteľstvá v Seville (Španielsko),

z Francúzska (Federácia študentských

rencieschopnosti Európskych univerzít.

Ulysseus bude zaoberať šiestimi

Nice (Francúzsko), a Košiciach

spolkov a korporácií Alpes Maritimes),

(Slovensko); Andalúzska regionálna

Slovenska (študentská organizácia

Inovačný ekosystém Ulysseus bude

vláda, Španielske ministerstvo vysokých

BEST) a Španielska (Asociácia

stáť na dvoch pilieroch: komunita

Prispeje k vyriešeniu európskeho

budúcnosti, ako aj činnosťami v oblasti

Poskytne zvýšenú fyzickú

škôl, Regionálna rada Sud-Alpes-Côte

študentov Univerzity v Seville),

Ulysseus a kampus Ulysseus.

nedostatku inovácií upevnením

výskumu a prenosu poznatkov.

a digitálnu mobilitu s auto-

d‘Azur alebo Košický samosprávny kraj.

ako aj občianske združenia, patria

Výzva 3. Znižovanie rozdielov

hlavnými kľúčovými cieľmi:

Prispeje k regionálnemu

rovnosti a inkluzívnosti a riešením

a miestnemu rozvoju, rozvíjaním

nedostatočného zastúpenia žien

transdisciplinárnych titulov
zameraných na študentov pre občanov

dlhodobého ekosystému Ulysseus
pre územnú a digitálnu inováciu,
ktorý sa skladá z kampusu Ulysseus

matickým uznávaním a masívne
Prispeje k zníženiu rozdielov

využívanie európskej študentskej

v kompetenciách, a to prípravou

karty, ako aj intenzívnu medzinárodnú

a komunity Ulysseus, ktorá zastupuje

vysokokvalifikovaných digitálnych,

činnosť, aby sa Ulysseus stal veľmi

Helix, plne participatívnu, s mocou

viacjazyčných a podnikateľských

atraktívnou, konkurencieschopnou

na spolu vytváranie udržateľného,

európskych občanov prostredníctvom

a otvorenou svetovou univerzitou.

adaptívneho interdisciplinárneho

širokého sortimentu kombinovaných

učenia a výučby, spojených s prenosom

inovačných vzdelávacích a vyučo-

Ulysseus je viac ako projekt, viac ako

výskumu a znalostí.

vacích aktivít s osobitným dôrazom

10 rokov cesty, je to participatívna

na posilnenie kompetencií, ktoré budú

a rôznorodá komunita, zakotvená v jeho

Prispeje k modernizácii

v budúcnosti relevantné, kariérneho

blízkosti a otvorená dokorán k svetu.

európskych univerzít rozvojom

rozvoja a sledovania absolventov.

Ulysseus bude spolu vytvárať aktivity

kampusu Ulysseus, s novými
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vo vedeckých a technických predmetoch.

na získavanie vedomostí a zabezpečí,

transformačnými štruktúrami, ako

Lepšie prispeje k formovaniu

aby boli realitou prostredníctvom

je ústredný riadiaci úrad, Ulysseus

odolného, ľudských práv

mobility a výmeny. Napokon, bude

digitálna platforma, 6 inovačných

rešpektujúceho a spoločensky

kreovať našich budúcich občanov

hubov (1/tematická výzva), a spoločné

angažovaného európskeho občana,

otvorením nových okien a dverí

medzinárodné centrum, spolu s Ulysseus

zlepšením znalostí európskych hodnôt

pre mladých Európanov do inej

študentskou asociáciou, a silným,

občianstvom, posilnením zapojenia

sociálnej a ekonomickej reality.

otvoreným, integračným a uskutočniteľ-

občanov prostredníctvom viacerých

ným demokratickým systémom správy.

podporných činností, propagovaním
Hlavná téma
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Aktivity UVP TECHNICOM
Marketingový reštart

Blackout – hrozba alebo výzva?
Dňa 26.11. sa v priestoroch UVP TECHNICOM konala konferencia

Ďalší zaujímavý seminár v rámci akceleračného programu

Blackout – hrozba alebo výzva?, kde na úvod Jiří Gerlich zo spoločnosti

pobytu startupov v Startup centre TUKE sa konal dňa 25.11.2019

ComAp prezentoval zaujímavou a súčasne zábavnou formou situácie, kedy

v priestoroch UVP TECHNICOM na tému Marketingový reštart.

došlo k rozsiahlemu výpadku elektrickej energie označovaných ako blackout.
Zároveň rozoberal príčiny vzniku týchto stavov a aké poučenie je možné si z toho

Lektor Ján Grinvalský, ktorý sa reklame a marketingu venuje už od roku

zobrať do budúcnosti. Súčasťou bola aj simulácia výpadku na elektrizačnej

1999, poskytol účastníkom prehľad o štruktúre a princípe marketingovej

sústave, kde smart embedded zariadenia, boli schopné behom chvíle zaznamenať

komunikácie v zrozumiteľnej podobe. Svoju prednášku dopĺňal mnohými

výpadok prúdu, naštartovať záložný generátor a obnoviť dodávku. Druhá časť

ilustračnými videami, čo vhodne zatraktívnilo preberanú problematiku.

konferencie bola venovaná embedded systémom a metodike vývoja softvéru (agile
vs waterfall). Celú konferenciu sprevádzali aj rôzne súťaže o zaujímavé ceny.

Rozbehni sa! ACADEMY

Čína – známa a neznáma

Iniciatíva „Rozbehni sa!“ v spolupráci s UVP TECHNICOM organizovali

Čína a jej inovačný potenciál – krajina so špičkovými technológiami

v priestoroch UVP dňa 13.11.2019 informačné stretnutie k programu Rozbehni
sa! Academy. Stretnutie viedol lektor a inšpirátor – Juraj Kováč. Cieľom pro-

Dňa 13.12.2019 sa konala v UVP TECHNICOM zaujímavá beseda s hosťami:

gramu je inšpirovať a motivovať mladých ľudí podnikať, učiť ich ako vyhľa-

Martinom Glocknerom, pôsobiacim a úspešne podnikajúcim už viac ako

dávať a overiť ich podnikateľský nápad a „neminúť pri tom viac ako 100€“.

9 rokov v Číne, ktorý je dušou Slovenskej inovačnej komunity v Pekingu

Ukázať im, že to ide! Účastníci stretnutia sa mali možnosť oboznámiť aj s inšpira-

a Vladimírom Škultétym, známym sinológom, polyglotom z Košíc.

tívnym interaktívnym videom „Spoznaj podnikanie“, ktoré je voľne dostupné
na rozbehnisa.sk/spoznaj-podnikanie. Pre študentov, ktorých podnikanie zaujme

Účastníci besedy mali možnosť počas takmer dvojhodinového stretnutia

je dostupný video kurz, „rozbiehačský ťahák“ a možnosť uchádzať sa o získanie

sa oboznámiť nielen so súčasnými reáliami Číny, s možnosťami a podmienkami

podporného kapitálu na ich inovatívny nápad až do výšky 18 000€. Viac informácií

podnikania v Číne, ale aj so zaujímavosťami a praktickými skúsenosťami

o programe Rozbehni sa! Academy je možné nájsť na rozbehnisa.sk/pre-studentov.

z pôsobenia hostí v Číne.

		

Ochrana duševného vlastníctva

V rámci akceleračného programu Startup centra TUKE bola v spolupráci
s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizovaná
séria seminárov zameraných na oblasť ochrany duševného vlastníctva:

		

Financovanie startupov
Dňa 4.12. 2019 organizoval UVP TECHNICOM v rámci

akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE
workshop, ktorý bol venovaný problematike financovania startupov.

Duševné vlastníctvo, nehmotný majetok v podnikaní (5.11.20190); Patenty,
úžitkové vzory, autorské diela, ochrana vynálezov, technických riešení

Interaktívnou formou boli prezentované najmä také témy, ako: „Ako Venture

a autorských diel (19.11.2019); a Ochranná známka, dizajn, produkty,

Capital môže financovať začínajúce startupy? Aké startupy hľadá VC a prečo? Ako

grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby (27.11.2019).

má startup nastaviť business a finančný plán, aby bol úspešný? Ako prebieha
samotný proces investovania?“ Stretnutie viedol skúsený lektor, úspešný

14
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Pre organizáciu seminárov bola využitá špičková video konferenčná

podnikateľ, Tomas Bell, zakladateľ Exisport, podnikateľ roka 2010, partner

technológia na báze Národnej teleprezentačnej infraštruktúry

investičnej spoločnosti Vision Ventures, ktorá v roku 2019 získala prístup k inves-

(www.nti.sk), prostredníctvom ktorej semináre viedli lektori RNDr. Jaroslav

tičnému fondu v hodnote 22.7 milióna EUR pre investovanie do perspektívnych

Noskovič, PhD. a Mgr. art. Mária Pospíšilová, ArtD. z CVTI SR .

začínajúcich firiem a podnikateľských projektov v najbližších piatich rokoch.

V rámci spolupráce UVP TECHNICOM s CVTI SR, poskytujú pracovníci

Takto to mali naše startupy priamo od zdroja. Aj investičný fond, ktorý p. Bell

CVTI bezplatné konzultácie a rešerše v oblasti ochrany duševného vlast-

vedie hľadá startupy, kde by mohol investovať, tak možno v budúcnosti

níctva, ďalšie informácie je možné získať na: http://www.cvtisr.sk/.

uvidíme aj investíciu do startupu, ktorý začínal v UVP TECHNICOM.

Univerzitné stránky
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Komplexné možnosti
podpory MSP

Robot + umenie

Pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre

Dňa 22.11.2019 prebehlo v priestoroch UVP TECHNICOM

investície a informatizáciu organizovala Košická regionálna

vedecké kolokvium RobLab 2019, organizované Fakultou

komora SOPK v spolupráci s UVP TECHNICOM dňa 19. novembra

umení TUKE, zamerané na kreatívne využívanie robotic-

2019 konferenciu zameranú na komplexné možnosti

kých systémov a technológií v umeleckých disciplínach

podpory malých a stredných podnikov. O túto dôležitú

vo vzdelávacom procese umeleckých študijných odborov.

tému prejavilo záujem viac ako 70 účastníkov konferencie,

Kolokvia sa zúčastnilo 30 účastníkov, medzi ktorými boli

tak zástupcov inštitúcií, ktoré danú podporu poskytujú,

pozvaní hostia z viacerých univerzít a pracovísk s príbuznými

ale najmä podnikatelia z celého východného Slovenska.

vzdelávacími odbormi, architektúra, stavebníctvo, dizajn,

Existujú mnohé schémy podpory, o ktorých podnikatelia

socha, či nové médiá. Pozvanie prijali aj zahraniční hostia

často nevedia. Z tohto dôvodu bolo cieľom zorganizovať

z ČVUT Praha a VUT Brno. S podnetnými príspevkami sa podelili

podujatie, na ktorom mali zúčastnení možnosť získať prehľad

aj hostia z STU v Bratislave. Záujem o kolokvium prejavili

o možnostiach rôznych foriem podpory, či už na domácom

najmä pedagógovia a poslucháči doktorandského štúdia.

kolokvia bolo skúmať možnosti parametrickej tvorby

trhu alebo pri obchodovaní a vzťahoch so zahraničnými

Najdiskutovanejšou témou bolo zavádzanie rôznych metód

a digitálnych fabrikačných technológií pri práci s novými

partnermi. Časť programu konferencie bola venovaná aj téme

digitálnej fabrikácie do edukačného procesu a jednotlivé

materiálmi v rámci procesu výučby umeleckých a technic-

prepájania vzdelávania s praxou, formám podpory v najmenej

fázy tvorby architektonického, dizajnérskeho a umeleckého

kých študijných odborov. Kolokvium RobLab 2019 bolo

rozvinutých okresoch či aktuálnym výzvam na projekty

diela, od vízie až po výrobu prostredníctvom digitálnych

organizované v rámci projektu KEGA 046TUKE-4/2019.

financované z EŠIF. Pozvanie prihovoriť sa účastníkom

podprocesov (CAD, CAE, CAM) a proto-typingu. Cieľom

konferencie v rámci jej úvodnej časti prijal aj primátor mesta
Košice, Jaroslav Polaček. Partnermi podujatia boli Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí, Mesto Košice,
agentúra SARIO, agentúra SBA, Eximbanka, Ekonomická fakulta

Vymysli a rozbehni nápad

TUKE, UVP TECHNICOM, Agentúra na podporu regionálneho
rozvoja Košice a Prešovská regionálna komora SOPK.

Viac ako 130 študentov stredných a vysokých škôl
z košického a prešovského kraja navštívilo inovačný
a inšpiračný workshop UVP TECHNICOM, aby si vypočulo

Creative Playgrounds

nápady, ako začať podnikať za menej ako 100 € či 100 hodín

2. ročník medzinárodného ko-edukačného sympózia

kladateľ NAY Elektrodom, Ján Tomáš. Posledný hosť a zároveň

Creative Playgrounds 2019 / Media Art Symposium, ktoré

spoluorganizátor bol Juraj Kováč z Rozbehni sa akadémie.

sa konalo 3. decembra 2019 v priestoroch UVP Technicom,

Podujatie bolo rozdelené do troch blokov. Spoluzakladateľ

predstavil speakerov a prezentérov z rôznych umeleckých

NAY, p. Tomáš, rozprával o histórii firmy, ako začali, aké chyby

a technologicky orientovaných oblastí. „Kreatívne ihriská“

urobili a čo ich to naučilo. Nezabudol dodať, že „prvých

s podnázvom „From here to here“ reflektovali tvorivý

29 rokov je tých najťažších....“ Potom to už ide samo ;).

čistého času. Hosťami boli lektor Juraj Petrík (SIEA) a spoluza-

potenciál foriem mediálneho umenia a medziodborových
projektov, inklinujúcich k stratégiám kreatívneho priemyslu.

Juraj Kovač z Rozbehni sa! viedol skvelý workshop na tému,

Tohtoročný domáci line up tvorili: Ing. arch. Tomáš Boroš,

ako za 100 € a menej ako 100 hodín času otestovať akýkoľvek

ArtD. (FU TUKE), PaedDr. Peter Vítko (AU BB), prof. MgA.

nápad na svete a zistiť či sa doňho oplatí investovať viacej

Michal Murin (AU BB / FU TUKE), ArtD., Mgr. Dušan Davidov

peňazí alebo „človekohodín“. Ukázal účastníkom na príkladoch,

(Titus), Ing. Martin Kolčak (FU TUKE), Ing. Ivana Nováková

Projekt Creative Playgrounds 2019 realizoval tím

ako môžu rýchlo a jednoducho posúdiť potenciál nápadu,

(Aponi) a Mgr. Martin Cubjak (MMUAW). Svoje konferenčné

z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach pod

kedy nápad „radšej zabaliť alebo ho ďalej rozvíjať“. Na záver

portfóliá predstavili aj zahraniční hostia: Dr. István Erőss,

vedením Mgr. art. Ing. Richarda Kittu, ArtD. v spolupráci

vystúpil lektor zo SIEA . Vďaka metóde kreativity nápadov,

DLA (HU), Guy van Belle, ArtD. (BE/CZ), Lale E. Dobrivoje, MA

s interdisciplinárnou platformou MAO (Media Art Office).

ktorá je testovaná na európskych štandardoch, sa účastníci

(SRB) a Dr. Laura S. Murguía (MEX/SK). Súčasťou projektu je aj

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu

mali možnosť oboznámiť s tým, ako „prichádzať na nápady“

vydanie špeciálneho zborníka Creative Playgrounds 2019.

umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom projektu.

spontánne a zároveň sa pozerať na svet novou optikou.
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– nemal možnosť vybrať si smer svojho

Tým, že som už ako dieťa hovoril celkom

vzdelávania. Ten nám žiaľ definovali

dobre po nemecky, dostal som v roku

možnosti, ktoré sme ako deti trestne

1979 ponuku robiť tlmočníka v rámci

stíhaných rodičov koncom päťdesiatych

partnerských vzťahov medzi mestami

rokov, mali. Strojnícka priemyslovka

Wuppertal a Košice, ale aj podporiť

v Košiciach bola v tom čase pre mňa jediná

možnosť spolupráce v rámci univerzitnej

možnosť ako pokračovať v stredoškolskom

sféry. To boli predpoklady, ktoré mi

štúdiu. Prirodzene na jej absolvovanie

otvorili dvere k Fakulte bezpečnostnej

nadviazala možnosť pokračovať v štúdiu

techniky BU vo Wuppertali.

na Strojníckej fakulte, vtedajšej Vysokej
škole technickej v Košiciach (VŠT). K tomu

> Rozhodnutie o návrate späť

prispela aj moja športová aktivita v rámci

na Slovensko ovplyvnila rodina

Slávie VŠT. Postupne som našiel záľubu

alebo to bola skôr ambícia priniesť

v technických vedách, aj keď moji priatelia

zvonku skúsenosti, usadiť sa

vedia, že som skôr teoretik ako praktik!

a vytvoriť samostatný študijný
odbor venovaný bezpečnosti?

> Vysokoškolské prostredie Vám
Rozhovor viedla:
Ing. Anna Nagyová, PhD.

ponúklo pozíciu doktoranda. Bola

Už v čase formulovania témy môjho

už vtedy bezpečnosť oblasťou,

výskumného projektu riešeného na

ktorej ste sa chceli venovať?

BU vo Wuppertáli som bol rozhodnutý
vrátiť sa na našu VŠT. Je pravda, že

Po skončení štúdia a následne po ab-

podmienky aké som mal na profesijnú

Juraj Sinay

solvovaní povinnej základnej vojenskej

prácu v Nemecku, neboli v tom čase po-

služby mi Prof. Norbert Szuttor, vtedajší

rovnateľné s podmienkami na Slovenských

vedúci Katedry dopravnej a manipulačnej

vysokých školách. Pracovné aktivity

techniky na SjF ponúkol možnosť nastúpiť

v manažérskych pozíciách mojej manželky

- život profesora

na internú ašpirantúru. Pán profesor

vo Východoslovenských železiarňach,

navrhol ako tému práce oblasť bezpečnej

ktorých sa veľmi úspešné zhostila, boli

prevádzky zdvíhacích strojov /žeriavov/.

súčasťou môjho rozhodovania. Definitívne

Experimentálne merania v skutočnej

rozhodnutie bolo podmienené aj faktom,

vlastnými slovami

prevádzke v Mostárni Brezno ako aj

že manažérstvo rizík bola oblasť, ktorá

počítačové modelovanie pracovných

nebola v podmienkach Slovenskej

procesov si ma „získali“ natoľko, že som

republiky rozvinutá a to ani ako študijný

sa s touto tematikou uchádzal v roku

program a ani ako vedecká oblasť.

1988 o trojročné štipendium na Bergskej

Tiež bolo pre mňa motivujúce byť tým,

univerzite vo Wuppertali, ktoré som

ktorý sa pokúsi bezpečnosť etablovať
v podmienkach slovenskej spoločnosti.

Učiteľ a zároveň celoživotný študent,

prostredie, v ktorom človek žije, čo

sa „naštartovať“ ako aj vážiť si každého,

cítim sa príjemne všade, kde nájdem

následne úspešne absolvoval a aj ukončil

priekopník bezpečnosti na Slovensku,

formuje jeho vlastnosti. Aj u mňa to

ktorý je objektívne lepší ako som bol ja.

ľudí s „mojou krvnou skupinou“.

obhájením habilitačnej práce. Tým

profesor pôsobiaci ako prezident

bolo tak! Zrejme som zdedil a neskôr

v rôznych akademických ale aj prie-

rozvíjal vlastnosti ako cieľavedomosť,

> Vy ste sa narodili v Bratislave,

> Absolvent Strojníckej priemyslovky

myselných spoločnostiach, zanietený

usilovnosť, schopnosť prekonať prekážky

ale veľká časť Vášho života je

v rodine právnika. Bola to voľba

> Ako aktívny športovec ste isto

automobilovým), šíria sa klebety,

lyžiar a cestovateľ. Človek, ktorého

a možno aj príkoria, rešpektovať vlastnosti

spojená s východným Slovenskom

rodičov alebo iba prvé náznaky,

mali možnosť čo-to pocestovať. Mala

že ste v minulosti dostali ponuku

priatelia neoslovujú ináč ako „Bábo“.

a schopnosti iných. Najskôr to boli

a s tatranským prostredím.

že mladý chalan so záľubou

táto Vaša skúsenosť vplyv na prijatie

šéfovať slovenskému Volkswagenu?

rodičia, neskôr učitelia tak na strednej

Kde ste dnes naozaj doma?

v lyžovaní je srdcom strojár?

ponuky z Univerzity vo Wupertali?

Čo rozhodlo, že Vaša odpoveď bola nie?

aj kolegovia počas mojich pobytov

Aj keď sa cítim ako lokálpatriot,

Častokrát v živote človeka to nie je práve

Možnosť uchádzať sa o štipendium

Neboli to klebety, bol to fakt! Od môjho

U každého človeka je to tak, že spolu

na univerzitách v zahraničí. Bol to aj šport,

nemôžem tvrdiť, že sa musím držať

on, ktorý rozhoduje o svojej životnej ceste.

na Bergskej univerzite vo Wuppertali

nástupu do funkcie rektora Technickej

so zdedenými predpokladmi je to

ktorý ma naučil zvládať prehry a opäť

„rodnej hrudy“. Jednoducho povedané

Ani jeden z mojich bratov – boli sme traja

nesúvisela s mojou športovou činnosťou.

univerzity v Košiciach v roku 2000,

> Kto je vlastne prof. Juraj Sinay?
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> Takže do kolónky „Záujmy“

dôležité je vzájomné rešpektovanie

za využiteľný. Automobilové inžinierstvo,

v životopise by sme mohli napísať

sa v tíme. Aj v tejto súvislosti uvediem

systémy riadenia v zmysle štandardov

„Autičkár sledujúci trendy“?

životnú múdrosť, ktorú som prebral

definovaných Slovenskou akreditačnou

od vrcholového manažéra firmy Bayer,

agentúrou ako aj športová diplomacia

Automobilový priemysel je, napriek

prof. Haberlanda, počas môjho pôsobenia

v lyžovaní sú oblasti, ktoré ma budú určite

všetkým populistickým diskusiám,

vo Wuppertali: „V rámci riadiacich činností

motivovať, byť aktívnym aj v budúcnosti.

priemyslom budúcnosti! Tým, že

je dôležité stanoviť si reálne priority!“
> Posledná otázka: Vaša manželka

bezpečnosť automobilovej výroby
a prevádzky je zo spoločenského

> Pred pár dňami ste oslávili Vaše

pôsobila dlhé roky v spoločnosti

hľadiska prioritou a zahrňuje aj

životné jubileum. Oslavou „70“ tky

U. S. Steel Košice (vtedajšie VSŽ)

aplikácie systémov riadenia rizík, tak

sa jedna etapa Vášho profesijného

ako vedúca prevádzky údržby

to nie je ďaleko od oblasti, ktorú som

života ukončila, no dvere vo vysoko-

elektrických strojov a zariadení,

väčšinu života považoval za moju

školskom prostredí určite nezatvárate.

takže s riadením ľudí má taktiež svoje

doménu! Takže jednoznačne áno.

Vie dnes „Bábo“ s istotou povedať,

skúsenosti. Kto dnes u Sinayovcov

ktorým smerom pôjde ďalej?

„podpisuje dovolenkové lístky“?

katedru, nepretržite spolupracovať

Po viac ako 40 rokoch pôsobenia

V tejto súvislosti musím úprimne povedať,

s priemyslom, udržiavať vzťahy

na akademickej pôde nie je celkom možné

že bez podpory a pomoci mojej manželky

so zahraničím a byť aktívny

definovať čo ma bude čakať v budúcnosti.

by rozsah mojich, čiastočne aj úspešných

pri športe. Dá sa to vôbec?

Vzhľadom k tomu, že moji najbližší

aktivít, nebol tak rozsiahly. Často ona

> Riadiť TUKE, zároveň vlastnú

vedia, že jednou z mojich vlastností

sama obetovala svoj možný profesijný rast.

sme si vo vedení ako jednu z priorít

boli dokumentované aj pri mojej

úrovniach akademickej samosprávy

Ako som už naznačil, sám nedokážete

bol a je „workoholizmus“, môžem

Najlepší príklad je, že našu dcéru naučila,

definovali vytvárať podmienky pre

podpore pri zvolení za prezidenta Zväzu

ako aj v inej inštitúcii. Tak je?

skoro nič a to aj v riadiacich pozíciách

očakávať, že určite prídu výzvy, ktoré

ako laik, lyžovať práve manželka. V tejto

aktívnu spoluprácu s praxou. Dôsledkom

automobilového priemyslu v roku 2015.

našich aktivít boli definované konkrétne
projekty, ktoré boli spoločne s kolegami

> Oľutovali ste to niekedy?

na TUKE a vedením Volkswagenu. V roku

rôznej úrovne. Preto je veľmi dôležitá

ma zaujmú. Rád by som ostal súčasťou

súvislosti si dovolím uviesť, že si „dovo-

Od útleho detstva som aktívne lyžoval

vlastnosť obklopiť sa osobnosťami, ktorí

nášho kolektívu na SjF a na katedre

lenkové lístky“ podpisujeme navzájom.

a musel som si „šéfovať“ aj sám, keďže išlo

spolu s Vami vytvoria tím, ktorý je ako

do takej miery, do akej budú kolegyne

o individuálny šport. Následne mi život

dobre zohratý orchester. Strategicky

a kolegovia považovať môj potenciál

2003 mi na jednom stretnutí v centrále

Keďže zastávam názor, že nič nie

poskytol možnosti podieľať sa na rozho-

Volkswagenu naznačilo jeho vedenie,

je v našom živote náhoda, tak

dovaní v rámci vedeckých tímov, ktorých

že by privítali, keby som mal záujem

sa touto možnosťou nezoberám.

činnosť som koordinoval. Najdôležitejší
moment nastal v roku 2000, kedy som

stať sa členom predstavenstva ich firmy
v Bratislave. Vyjednávali sme skoro rok.

> Ale ponuka od VW nebola jediným

dostal dôveru riadiť našu Alma mater, čo

Na veľmi príjemnom stretnutí v Nemecku

uznaním, ktoré prišlo zo zahraničia?

bola pre mňa veľká výzva. Do akej miery
sa nám podarilo – zámerne uvádzam

som im po cca 10 mesiacoch naznačil, že
veľmi pekne ďakujem za dôveru, ale že by

Veľmi si vážim udelenie všetkých čestných

„nám“, lebo som mal vynikajúcich naj-

som rád dokončil misiu rektora TUKE.

doktorátov zo zahraničných univerzít

bližších spolupracovníkov – úspešne viesť

aj udelenie Kríža prezidenta spolkovej

našu univerzitu, to nechám na posúdenie

Moje rozhodnutie nebolo ľahké, ale veľkú

republiky Nemecko I. triedy. Tešil som

iným. Jedno však viem určite, že sme

úlohu zohrala veta môjho otca, ktorú

sa aj pozvaniam na aktívnu účasť

sa všetci naplno angažovali tak, aby

si pamätám do dnes: „Synu, rob v živote

na významných zahraničných vedeckých

sme boli v rámci akademických aktivít

len to čomu rozumieš“. Nikdy predtým

a odborných konferenciách. Prijemne

úspešní a to aj v zahraničí. Významné

som nemal možnosť pôsobiť v tvrdých

ma prekvapilo udelenie ceny Nadácie

obdobie v mojom pôsobení ako „šéf“ bola

podmienkach priemyslu a akademické

profesionálnych ergonómov zo Spojených

funkcia prezidenta Zväzu automobilového

prostredie mi bolo blízke! Myslím si,

štátov amerických v roku 2018.

priemyslu SR. Počas tohto obdobia došlo
k zaujímavej zmene úloh! Predtým som

že aj vtedajší Top manažéri VW toto
moje rozhodnutie plne akceptovali.

> Vráťme sa ale do vysokoškolského

vnímal priemysel z pohľadu akademika

Potvrdzujú to aj moje následné kontakty

prostredia. Vy ste totiž dlhé roky

a následne som začal vnímať akademické

s Volkswagenom v Bratislave, ktoré

šéfovať ostali, ale na rôznych

aktivity z pozície predstaviteľa priemyslu.
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Najmladšia z fakúlt TUKE – Letecká
fakulta, oslavuje v týchto dňoch 15. výročie
svojho vzniku. O minulosti, súčasnosti, ale
aj budúcnosti fakulty sme sa porozprávali
s dekanom LF, Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing.
Stanislavom Szabom, PhD., MBA, LL.M.

15 rokov letu
Leteckej fakulty

s viac ako 45-ročnou tradíciou, avšak

nutnosť. Posledné tri roky však vďaka

opodstatnenosť a perspektívnosť fakulty

naša nová budúcnosť už bola určovaná

pochopeniu a podpore od drvivej

v rámci TUKE. Veď aj vďaka našej fakulte je

pre nás novými civilnými vysokoškolskými

väčšiny zamestnancov LF pre realizáciu

TUKE jedinečnou vysokoškolskou vzdelá-

pravidlami a s tými nikto z nás bývalých

týchto dovolím si povedať „historických“

vacou inštitúciou nielen na Slovenku, ale

vojenských pedagógov nemal takmer

reforiem sa nám spoločne podarilo

i v Európe ponúkajúcou svojim študentov

žiadne skúsenosti. Tvorba a akreditácia

nasmerovať let fakulty, už spomínaným

možnosť vzdelávať sa v akomsi symbolic-

nových študijných programov, vytváranie

správnym kurzom. Po zásadnej

kom 3D priestore - o vedách pod zemou

a rozbeh úplne nových leteckých

generačnej obmene naša fakulta už

– na zemi – ale i vo vzduchu. Perspektíva

predmetov zameraných na civilné letectvo,

patrí medzi tie najmladšie, v úspešnosti

letectva a kozmonautiky je celosvetovo

ale i včlenenie sa do úplne iného sveta

riešených domácich ale i medzinárodných

potvrdzovaná enormným nárastom

vedy a výskumu boli pre drvivú väčšinu

projektov dosahuje fakulta v posledných

leteckej dopravy a s tým spojenej leteckej

z nás novou dovtedy nepoznanou výzvou,

dvoch rokoch historické maximá. Čo

výroby a naša fakulta chce úspešnou

s ktorou sme sa snažili, ale i museli

ma teší obzvlášť je skutočnosť, že

prípravou novej mladej generácie

v čo najkratšom čase všetci vyrovnať.

sme úspešne reakreditovali všetky

študentov na tieto trendy adekvátne

Hneď od začiatku bola však pre nás

doterajšie študijné programy a zaviedli

a úspešne reagovať. Nepochybujem

všetkých veľkým povzbudením dôvera

aj úplne nové študijné programy

o tom, že lietadlo Leteckej fakulty poletí

nových – civilných študentov, ktorí

so zameraním na vysoko perspektívnu

aj v budúcnosti už len tým správnym

sa hneď v úvodných rokoch existencie

oblasť letectva a kozmonautiky.

smerom aj vďaka podpore vedenia TUKE

fakulty rozhodli študovať práve našu

V spolupráci s našimi partnermi sme

a partnerov, ale predovšetkým vďaka

novovytvorenú fakultu a už po prvých

začali s rozsiahlou modernizáciou

každodennej profesionálnej práci celej

štyroch rokoch od jej vzniku mala

učebno-výcvikovej základne, vďaka

našej fakultnej leteckej posádky, ktorá už

fakulta viac ako 1700 študentov.

ktorej bude v dohľadnej dobe na našej

15 rokov tvorí tú najlepšiu a jedinečnú

fakulte vybudovaná špičková simulačno-

košickú leteckú akademickú rodinu.

Preleťme históriu a pristaňme

-trenažérová základňa pre teoretickú

sa snažili spolu s vtedajším vedením

v súčasnosti. Ako by ste charak-

ale i praktickú prípravu lietajúceho ale

Pán dekan, ďakujem Vám

akadémie bojovať o holé prežitie leteckého

terizovali fakultu v súčasnom

i technického leteckého personálu.

za rozhovor a prajem Vám i celej

školstva v Košiciach. Po rozhodnutí

období pod Vašim vedením?

o zrušení vojenskej akadémie bolo

Pán dekan, akým kurzom podľa Vás
Ak by som ju mal charakterizovať leteckou

historické rozhodnutie zaručujúce radost-

terminológiou tak ako fakultu, ktorá

nejšiu budúcnosť svetoznámeho košického

nabrala správny kurz letu a letí na palube

Myslím si, že kurz letu našej fakulty

Rozhovor viedol:

leteckého vzdelávania. Som veľmi rád,

ešte možno nie toho najmodernejšieho

bude aj v budúcnosti jasne potvrdzovať

M.Eng. Ing. Marek Košuda

že aj vďaka pochopeniu a ústretovosti

lietadla, ale verím, že aj to v dohľadnej

vtedajšieho vedenia TUKE sa nám podarilo

dobe vylepšíme. Keď som však pred

nespomína rád z našej vojenskej akade-

spoločne prijať to najlepšie rozhodnutie,

tromi rokmi preberal funkciu dekana

Leteckej fakulty je príležitosťou

mickej leteckej generácie, sú ťaživé roky

vďaka ktorému mohol dňa 1. februára

pohľad na fakultu nebol ani zďaleka

nielen na oslavu, ale i na obzretie

začiatku nového tisícročia plné neistoty

2005 odštartovať let novej, v poradí

tak optimistický. Moje zistenie, že som

sa za predchádzajúcim obdobím.

a častých zmien koncepcií v oblasti

deviatej fakulty TUKE – Leteckej fakulty.

sa stal dekanom najstaršej fakulty

Kedže vieme, že ste bol jedným

reorganizácie vojenského školstva,

zo zakladajúcich členov fakulty,

ktorých výsledkom bolo aj rozhodnutie

Aké teda boli prvé roky

nancov spomedzi všetkých fakúlt TUKE,

určite si spomínate na historické

o zrušení slávnej predchodkyne našej

po vzlete Leteckej fakulty?

s minimálnym zapojením sa do projektov

momenty sprevádzajúce jej vznik.

fakulty - Vojenskej leteckej akadémie gen.

vedy a výskumu, s „nemodernými“

M. R. Štefánika v Košiciach. Tento smutný

Obdobie po vzniku fakulty bolo pre nás

študijnými programami a infraštruktúrou

moment som prežíval o to intenzívnejšie,

všetkých učiteľov i študentov už oveľa

zaostávajúcou za súčasnými požiadav-

že som bol posledným predsedom

radostnejšie, avšak aj nesmierne náročné

kami bolo veľmi bolestivé a v niektorých

navždy utkveli v pamäti, je hneď niekoľko

Akademického senátu VLA, vďaka čomu

v mnohých smeroch. Fakultu sme síce

ohľadoch zdanlivo až neriešiteľné. Prijatie

a sú ako to už v živote býva radostné, ale

som bol priamym účastníkom takmer

začali budovať v našom tradičnom areáli

rýchlych ale i razantných a v mnohých

nájde sa medzi nimi zopár tých smutných.

všetkých náročných jednaní s vedením

Kukorelliho kasárni na základoch svetovo

oblastiach aj „bolestivých“ nápravných

Medzi tie najsmutnejšie, na ktoré asi nikto

Ministerstva obrany SR, v ktorých sme

uznávanej košickej vojenskej leteckej školy

rozhodnutí sa javilo ako existenčná
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z pohľadu vekového priemeru zamest-

sa k zrodu Leteckej fakulty, ktoré mi
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let v tom správnom kurze.

existenčne nutné prijať to správne

Pán dekan, výročie vzniku

Tých „historických“ momentov viažúcich

fakulte naďalej úspešný a šťastný
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Medzinárodne úspešný
rok na Leteckej fakulte

komplexný prierez košických medzivojnových rodinných domov a mestských
víl na 70 výstavných paneloch a štyroch
Autor:

modeloch. Je to však len časť z už

M.Eng. Ing. Marek Košuda

zrealizovaného archívneho a terénneho
výskumu. Veríme, že sa autorom výstavy

Letectvo a kozmonautika sú globálne

do medzinárodnej organizácie

a dekana medzinárodnej školy BUA A,

podarí rozsah úspešne rozšíriť a zahrnúť

a komplexné odvetvia, do ktorého sú

ALICANTO, ktorej hlavnou úlohou je

profesora Weng-a delegácia Leteckej

do pripravovanej knižnej publikácie

zapojené početné a rozmanité inštitúcie.

zvýšenie mobility nielen čerstvých

fakulty otvorila rokovania o budúcej

venovanej mimoriadne zaujímavej

Budovanie vzťahov na medzinárodnom

absolventov, ale pomáhať aj študentom

spolupráci zameriavajúc sa na vedecké

a doposiaľ nepublikovanej problematike.

poli musí patriť k prioritám každej

a vzdelávacím inštitúciám získať

stáže študentov a potencionálne

inštitúcie, ktorá chce úspešne pôsobiť

globálnejšie myslenie. Alicanto zároveň

smery pre spoločný výskum. Prvotným

Za pomoc a ústretovosť pri časovo

a rásť v tomto dynamickom prostredí.

spolupracujeme s mnohými zúčastnený-

výstupom je prijatie dvoch študentov

náročnom archívnom výskume, bez

Letecká fakulta Technickej univerzity

mi stranami nielen z oblasti akadémie,

doktorandského štúdia z Leteckej

ktorého by sme túto výstavu nemohli

v Košiciach so svojou vyše šesťdesiat

ale aj vládneho a komerčného sektora,

fakulty na semestrálny pobyt zameraný

zrealizovať, by sme sa chceli poďakovať

ročnou históriou patrí medzi etablované

aby zabezpečila, že budúca generácia

na výskum a spoločnú publikačnú

viacerým inštitúciám. Veľká vďaka patrí

značky v oblasti vzdelávania a prípravy

profesionálov v oblasti letectva

činnosť v satelitných technológiách.

najmä p. riaditeľke Archívu mesta Košice,

leteckého personálu. V posledných

uspokojí potreby leteckého priemyslu.

M. Hajduovej, Ľ. Dorčákovej a ostatným

rokoch sa taktiež zaradila do úzkej

pracovníkom z AMK, p. riaditeľke

skupiny slovenských inštitúcií

Rok 2019 Letecká fakulta uzavrela

formujúcich aktivity v oblasti

účasťou na výročnom zasadnutí

vesmírnych technológií na Slovensku.

Regionálneho centra pre vedu a výskum
vesmírnych technológií v Pekingu,

Úspešné pôsobenie v oblasti vývoja

ktoré pod záštitou Spojených národov

satelitných technológií, ktorému

spája rozvojové krajiny a napomáha

sa Letecká fakulta aktívne venuje

vzdelávaniu mladých profesionálov.

od projektu skCUBE, v spojení s novým

Za účelom plnenia jeho hlavného cieľa

študijným programom Letecká a kozmická

je jeho sídlo na Beihang university

technika, viedli k prijatiu LF TUKE

(BUAA), ktorá je jednou z kľúčových

ako prvej slovenskej inštitúcie do

vedecko-výskumných inštitúcií

významnej medzinárodnej inštitúcie

Čínskej ľudovej republiky zapojených

International Astronautical Federation

do vesmírneho programu. Na základe

Výstava - bývanie

Krajského pamiatkového úradu
v Košiciach, K. Markušovej, vedúcemu
oddelenia spracúvania archívnych
dokumentov, Mgr. E. Dulovičovi, PhD.,

v medzivojnových Košiciach
zo Štátneho archívu v Košiciach, a Mgr.

Vily a rodinné domy

D. Bérešovi z umelecko-historického
odboru VSM v Košiciach. Za poskytnutie
dobových – už historických fotografií
košických medzivojnových rodinných

Výstava realizovaná vďaka finančnej

rodinného bývania. Štúdium literatúry

domov a viliek zo súkromných archívov,

rokov koordinuje a združuje aktérov

podpore projektu ministerstva školstva

a zbierok v pamäťových inštitúciách,

ďakujeme pani Ing. K. Bobčákovej,

zaoberajúcich sa vývojom vesmírnych

KEGA 019TUKE-4/2018, bola otvorená

terénny prieskum, ale najmä archívny

Ing. Ľ. Korotnokymu a Ing. L. Kočíkovi.

technológií a pomáha pri formovaní

v priestoroch UVP TECHNICOM

výskum, boli základným zdrojom

Veľké poďakovanie patrí aj

mladých profesionálov v akademickom

v areáli TUKE 22. novembra 2019.

poznania skúmanej problematiky

Ing. arch. Želke Tomkovej za realizáciu

a predchádzali samotnému projektu.

3D modelov vybraných košických víl.

(IAF), ktorá už viac ako šesťdesiat

pozvania riaditeľa regionálneho centra

a komerčnom sektore. Prepojenie s inštitúciou združujúcou takmer 400 entít

Hlavnými riešiteľmi dvojročného

S cieľom ukázať širšej verejnosti formou

z celého sveta v sebe nesie niekoľko

grantového projektu „Bývanie v medzi-

výstavy mnohorakosť vtedajšej architek-

Výstava bola v decembri 2019

kľúčových benefitov ako zviditeľnenie

vojnových Košiciach – vily a rodinné

tonickej tvorby aj v kontexte rodinného

prevezená do Bratislavy a inštalovaná

Technickej univerzity v Košiciach

domy“ (2018 – 2019), boli zamest-

bývania, urobiť výber prezentovaných

vo foyeri FA STU, v januári sa opäť vrátila

na poli vesmírnych technológií

nanci FU TUKE, doc. Ing. arch. Adriana

domov nebol jednoduchý. Zaradili sme

do Košíc do priestorov UVP TECHNICOM,

a zaradeného delegáta vo vybraných

Priatková, PhD. a Ing. arch. Lukáš

medzi nich napríklad typové rodinné

kde si ju môžete pozrieť ešte aj v týchto

technických skupinách získavajúceho

Sečka, PhD. Výstava je výsledkom

domy, ktoré sa stavali v 20. a 30. rokoch

dňoch až do konca februára 2020.

skúsenosti pri formovaní a pôsobení

dlhoročnej výskumnej a vedeckej

20. storočia, sústredených vo väčších

v medzinárodných projektoch a tímoch.

práce doc. Ing. arch. A . Priatkovej, PhD.

počtoch na viacerých košických

Autori:

z Katedry teórie a dejín umenia Fakulty

lokalitách. Konečný výber rozsiahlej

doc. Ing. arch. Adriana Priatková PhD.,

Na poli leteckého vzdelávania

umení. Prináša zúžený pohľad na košickú

výstavy prezentujúci rôznorodosť

Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD.

sa Leteckej fakulte podarilo vstúpiť

modernu, realizovanú v kontexte

architektonických smerov poskytuje

Foto: archív autorov
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Nový vzdelávací program

Transformácia

pre 600 stredoškolákov

vysokoškolského

Chemická spoločnosť BASF v spolupráci

úlohe pri budovaní trvalo udržateľnej

program implementovali. Tešíme sa, že

vzdelávania v informačnej

s Fakultou materiálov, metalurgie

budúcnosti. Zároveň im poskytuje

vďaka partnerstvu s Fakultou materiálov,

a recyklácie (FMMR) Technickej

príležitosť zúčastniť sa na praktických

metalurgie a recyklácie Technickej

univerzity v Košiciach predstavili nový

experimentoch a vidieť nekonečné

univerzity v Košiciach prinášame

vzdelávací program o trvalo udrža-

možnosti, ktoré dokáže veda ponúknuť

program Chemgeneration na východné

spoločnosti

teľnom rozvoji. Program je k dispozícii

pri riešení drobných každodenných

Slovensko,“ povedala Edita Hippová,

Autor:

bezplatne počas celého školského roka

problémov, ako aj najväčších svetových

konateľka spoločnosti BASF Slovensko.

PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA

pre všetkých študentov stredných

výziev a samotnej záchrane planéty.

škôl priamo na pôde FMMR s ročnou
kapacitou približne 600 študentov.

Vývoj spoločnosti na začiatku 21.

Na diskusnom fóre vystúpili

storočia má charakter zlomu a vyžaduje

pozvaní hostia:

radikálne zmeny nielen v organizácii

• doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD. -

a financovaní vysokoškolského vzdelá-

štátny tajomník MH SR, predstavil

vania, ale aj v jeho obsahu, metódach

nadrezortnú vládnu stratégiu,

a kvalite. Súčasná doba je zaplavená

ktorá definovala politiku a priority

diskusiami o základných paradigmách
ďalšieho rozvoja vysokého školstva.

vysokoškolského vzdelávania;
• Dr. Peter Molnár - výkonný

Témou prebiehajúceho ročníka je
Spoločnosť BASF v súčasnosti organizuje

Cirkulárna ekonomika – dosiahnutie

tento program v 7 krajinách strednej

nulového odpadu, ktorej cieľom je

„Učenec v laboratóriu nie je len

a východnej Európy, a to v spolupráci

zvýšenie povedomia o obehovom

odborník, je to dieťa, ktoré pozerá

s najvýznamnejšími vedeckými

hospodárstve. Študenti sa prostred-

na vedu ako na rozprávku. Vidí vo vede

inštitúciami vrátane Fakulty materiálov,

níctvom štyroch experimentov naučia,

krásu. Mám nesmiernu radosť, že krásu

metalurgie a recyklácie TUKE.

ako funguje chémia v praxi, mimo

sekretár RÚZ, predostrel návrhy

vedy nájdu študenti práve na našej

opatrení v oblasti prepojenia

fakulte, Fakulte materiálov, metalurgie

„Vedu a vzdelávanie na Slovensku

si vlastný systém na filtráciu vody,

vzdelávania a trhu práce;

školských tried a učebníc. Vytvoria

a recyklácie Technickej univerzity

podporujeme už osem rokov. V rámci

naučia sa recyklovať papier a zistia, ako

• PhDr. Anna Čekanová, PhD.

v Košiciach, s podporou spoločnosti

zastrešujúceho projektu Chemgeneration

je možné rozložiť plastové materiály

Slovenska v kontexte digitálnej trans-

- podpredsedníčka RVŠ SR,

BASF“ uviedla pani dekanka fakulty,

sme v minulosti realizovali obľúbené

v priebehu niekoľkých týždňov. Taktiež

formácie hospodárstva a spoločnosti;

venovala sa téme zvyšovania

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

edukatívne programy Mesto budúcnosti

budú skúmať, či existujú alternatívy

a Reťazová reakcia a prostredníctvom nich

k nadmernému využívaniu prírodných

V nastupujúcej informačnej spoločnosti

• Mgr. Jozef Jurkovič - generálny riadi-

bezpečnostného povedomia vyso-

sa mení samotný charakter vzdelávania.

teľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR,

koškolákov v procese transformácie

Vzdelávací program Chemgeneration je

sme popularizovali vedu a chémiu ako

zdrojov planéty. Účasť na programe

poukázal na strategické a koncepčné

vysokoškolského vzdelávania.

interaktívny vedecký seminár, ktorého

spôsob zabezpečenia trvalo udržateľného

podnieti ich tvorivosť a vedecké nadanie.

V týchto intenciách sa 29. 11. 2019
na Technickej univerzite v Košiciach

hlavným poslaním je popularizovať

rozvoja a zachovania kvalitného životného

Moderátorského mikrofónu podujatia,

vedu, zapojiť študentov stredných škôl

prostredia budúcim generáciám.

Autor:
Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.

zmeny vo výchove a vzdelávaní;
• doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. -

uskutočnila konferencia vo forme

podpredseda OZPŠaV SR, za kolektív

ako čeliť jednej z kľúčových výziev -

do objavovania vzrušujúcej stránky

Slovensko je v poradí piata krajina strednej

diskusnej platformy s názvom

autorov prezentoval „Dobrú reformu“

digitálnej transformácii, transformácii

chémie a pomáhať im porozumieť jej

Európy, kde sme tento nový vzdelávací

Transformácia vysokoškolského

stratégie rozvoja VŠ na Slovensku;

VŠ vzdelávania na Slovensku, sa ujali

vzdelávania v kontexte rozvoja

• JUDr. Tomáš Jucha - riaditeľ

vedúca KSV TUKE PhDr. Daniela

informačnej spoločnosti. Záštitu

odboru digitálnych politík a me-

Hrehová, PhD., MBA a predseda OZ PŠaV

prevzali MUDr. Richard Raši, PhD.,

dzinárodnej spolupráce ÚPVII SR,

TUKE prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.

MPH, ÚPVII SR a JUDr. Mgr. Martina

upriamil pozornosť na problematiku

Vystúpenia prednášateľov akcelerujúce

Lubyová, PhD., MŠVVaŠ SR.

digitálnych kompetencií;

prechod univerzít v SR na informačnú

• Ing. Andrej Bederka - tajomník

spoločnosť sa stali podnetom

Iniciatíva zorganizovania konfe-

za Digitálnu koalíciu, akcentoval

pre bohatú diskusiu a spoločné

rencie vyšla z radov OZPŠaV SR.

problémy digitálnej transformácie

závery účastníkov konferencie.

Konferenciu úvodnými príhovormi

vo vzťahu k vysokoškolskému

otvorili predseda OZPŠaV SR,
Ing. Pavel Ondek a rektor TUKE, Dr. h.

vzdelávaniu a trhu práce;
• prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/
udalosti-oznamy/konferencia-transforma-

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

- podpredseda SAAVŠ, sa dotkol

cia-vysokoskolskeho-vzdelavania-v-kon-

zároveň aj ako zástupca SRK.

zmien v zabezpečovaní kvality

texte-rozvoja-informacnej-spolocnost.alej

26

Haló

Univerzitné stránky

Univerzitné stránky

Haló

27

vodopády „Cascata do Caracol“ v turistickej oblasti Gramado a Gaúcho park
(čítaj Gaúšo), ktorý približuje históriu
pastierov dobytka v Južnej Amerike.
K Brazílii a Riu nepochybne patrí aj
návšteva najznámejších pláží, akými

Erasmus+

sú Copacabana, Ipanema alebo pláž

na brazílsky spôsob

dych berúce výhľady z Cukrovej homole

Barra da Tijuca s osviežujúcou šťavou
z čerstvých kokosových orechov alebo
mrazeným Acai. Nevynechali sme tiež
(portugalsky „Pão de Açúcar“) a hory
Corcovado so sochou Krista. V Brazílii
sa stretávajú rôzne kultúrne zvyklosti,
tradície a zmes kuchýň od nemeckej,

Brazília je jednoducho nezabudnu-

Universidade de Sao Paulo (USP)

talianskej, portugalskej, fínskej až

teľná krajina, ktorú si zamilujete.

a Universidade Federal do Rio de

po tú japonskú. Samozrejme, výborná

Je to krajina usmiatych a veselých

Janeiro (UFRJ), kde sme prezentovali

brazílska káva je každodennou súčasťou.

ľudí s neuveriteľne úžasným jedlom

aktivity Ústavu recyklačných tech-

Avšak nezabudnuteľné sú najmä typické

a veľkými možnosťami. Je známa

nológií (ÚRT), Fakulty materiálov,

brazílske Churrasco (čítaj „šuhasko“

najmä svojím rozmanitým nerastným

metalurgie a recyklácie na Technickej

- čerstvé hovädzie mäso pečené

bohatstvom (bauxit, ropa, rudy medi,

univerzite v Košiciach. Spolu sme

na grile) a národný nápoj Caipirinha.

zinku, zlata a ďalších), rozvinutým

si prezreli sedem rôznych inštitútov,

priemyslom a poľnohospodárstvom.

zameraných na oblasť recyklácie,

Všetky naplánované aktivity v rámci

How can we understand

In June 2019 I had the opportunity

visiting touristic places, travelling in the

the world today?

to stay 10 days in Košice through

Paternoster at TUKE and having a good

an Erasmus+ Mobility Program

time. Slovakia is really a magical country.

Erasmus+ visit from
Brazil at TUKE

spracovania odpadových vôd,

pobytu prebehli bezproblémovo,

Túto rozlohou piatu najväčšiu krajinu

úpravníctva, metalurgie, korózie,

najmä vďaka perfektnej organizácii

sveta sme navštívili na prelome apríla-

prípravy a testovania nových

zo strany brazílskych partnerov a ich

How can we have hope in a better

organized by the Institute of Recycling

-mája minulého roku v rámci programu

materiálov, plastov a ďalších.

kolegov. Ústretovosť, otvorenosť,

understanding among people? How can

Technologies at the Faculty of Materials,

It is important to highlight that a coope-

dobrá nálada a pozitívne myslenie

we expect a sustainable way of living?

Metallurgy and Recycling, Technical

ration network is composed of people.

Erasmus+ (trainee). Vďaka našej aktívnej
dlhoročnej spolupráci (od 1991) v oblasti

Počas seminárov a prednášok sme

je to, čo Brazílčanom určite nechýba.

Twenty years after leaving the twentieth

University of Košice (TUKE). It was

And when people know each other

spracovania odpadov a recyklácie

diskutovali so zamestnancami,

Preto sa tam cítite uvoľnene a je to

century, these are questions that are still

a great experience, since I was able

is possible to set a relationship that

s renomovanými pracoviskami a odbor-

študentami a vedením univerzít

naozaj veľmi inšpiratívne. Rovnako

seeking for answers. But I am convinced,

to be in contact with professors and

allows further collaboration. A real joint

níkmi v Brazílii ako sú prof. Andréa M.

o možnej spolupráci vo výskume,

tiež ďakujeme riaditeľovi ÚRT za roz-

despite all global crises, that education

students, to learn and to teach, to visit

work is established when, in addition

Bernardes a prof. Marcelo B. Mansur

štúdiu a v mobilitách. Spoznali sme

behnutie tejto spolupráce a kolegom

and human development are still the

industrial processes and the research

to sharing our knowledge, we have

sme vďaka podpore projektov Erasmus+

vysoko motivovaných študentov,

z ústavu a zainteresovaným kolegom

best routes to achieve a better world.

facilities of the university, to discuss

enough freedom to talk about we don’t

a APVV (14-0591) mohli nazrieť do me-

profesorov a mladých vedcov, ktorí

z fakulty a TUKE za ich ústretovosť

In fact, when learning occurs through

recycling processes and sustainability,

know. This relationship was created

talurgickej a recyklačnej „kuchyne“

zapálene diskutovali o Slovensku,

a pomoc pri organizácii pobytu.

cooperation, it is much easier to grow

to be in contact with similarities and

through this mobility and is maintained

brazílskych kolegov, absorbovať

Európe, výskume a recyklačných

ideas of a committed and supportive

differences in a European and Latin

after my return to Brazil. I would like to

fungovanie a nové trendy vo výskume

témach a prejavili tiež záujem

Pobyt v Brazílii bola jedinečná

world. Cooperation means mutual

American technical context. Besides the

thank Erasmus+ and TUKE for offering

a výučbe a spoznať aj kultúrne

dozvedieť sa viac o možnostiach

skúsenosť. Verím, že možností

help. And if this can be internationally

technical experience, it was very nice

me this chance. I am sure that we will

prostredie tohto kontinentu. Cieľom

a typoch výmenných pobytov. V rámci

vycestovať do Brazílie v rámci

organized, it means knowledge recipro-

to be received in the daily life of the

have several joint works in the future.

pobytu bol najmä výskum inovatívnych

pobytu sme navštívili aj niekoľko

spolupráce a riešenia projektov bude

city based on different cultural roots.

university group, tasting typical food,

techník v oblasti čistenia odpadových

spoločností zaoberajúcimi sa výrobou

stále viac, a že sa podarí zveľadiť

vôd, recyklácie odpadov a príprava

ocele, nakladaním s komunálnym

jestvujúce a nadviazať množstvo

spoločných publikácií a projektov.

odpadom alebo napríklad aj výrobou

nových aktívnych kontaktov.

Author:

environmentálne prijateľných činidiel

Prof. Andréa Moura Bernardes,

V rámci nášho programu sme

na spracovanie koží a flokulantov.

Universidade Federal Do Rio

sčasti spoznali tri významné mestá

Okrem odborných aktivít sme sa snažili

Autori:

Grande Do SUL,

a univerzity, Universidade Do Rio

spoznať aj niečo z množstva prírodných

prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD.,

Escola de Engenharia,

Grande Do Sul (UFRGS) v Porto Alegre,

krás Brazílie. Pozreli sme si nádherné

Ing. Hedviga Horváthová, PhD.

Porto Alegre, Brazil
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Autor:
kolektív autorov
Autor:
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
Foto:
Veronika Janušková

Výzva Strojníckej fakulty pre
estetizáciu priestorov TUKE

Innovations
in circular economy
of the ECOLABELLING (Innovations
Bożydar Ziółkowski, Marzena

Environmental labels and declarations

in circular economy – environmental

Jankowska-Mihułowicz, Janusz

are part of the transformation strategy

labels and declarations) project. The

Strojny, Dariusz Wyrwa, Boris Agarski,

towards the circular economy, i.e. the

main goal of the project is to increase

Milana Ilić Mićunović, Juraj Šebo,

new economic system of the European

social knowledge about environmental

Monika Karková, Adrienn Buruzs

Union (EU), due to the significant

labels and declarations and to improve

Nové vedenie Strojníckej fakulty, ktoré

na chodbách sú aj v anglickom

MPH, dekan Strojníckej fakulty, počas

importance for shaping sustainable

its dissemination among partner

nastúpilo vo februári 2019, významne

jazyku, čo oceňujú študenti, ktorí

slávnostného otvorenia priestorov.

development policy. Currently, among

countries by means of initiatives

prispelo k revitalizácii, estetizácii

nehovoria po slovensky, čím fakulta

the many problems that need to be

focused on: developing educational

a zatraktívňovaní priestorov TUKE archi-

prispela k procesu internacionalizácie

„Vysoko oceňujem aktivity nového

The ECOLABELLING project is an

addressed, there are: no programs

tools (including scientific publications)

tektonickou úpravou chodby a priľahlých

na Technickej univerzite v Košiciach.

dekana Strojníckej fakulty, za to, že začal

excellent opportunity for scientists

on environmental labels and declara-

and making them available on the

skrášľovať svoje prostredie. Pretože my

from the Technical University of

tions in many academic centers, limited

e-learning platform in accordance
with the Open Access philosophy.

miestností na 1. poschodí B-bloku
hlavnej budovy TUKE v duchu jednoty

„Som presvedčený, že prostredie

musíme držať jednotu formy aj obsahu.

Košice, cooperating in a consortium

availability of English-language labelling

funkčnosti, technickej dokonalosti

vychováva. Máme tu aj zahraničných

Učíme o krásne, tak musíme učiť aj

of countries of the Visegrad Group

resources, …, as well as the lack of

a estetiky v súlade s dizajn manuálom

študentov z piatich krajín. Vďaka

v krásnych priestoroch. Každá fakulta

and Serbia, to develop in a group

experience and good practices of enter-

Coordination activities in the project

Technickej univerzity v Košiciach.

virtuálnemu svetu to funguje tak, že keď

disponuje istými finančnými prostried-

of experts the program concept of

prises and organizations managing the

were assigned to the Rzeszów University

príde študent do miestnosti, odfotí si ju

kami, takže verím, že si vezmú príklad

a new subject at higher education,

development of environmental labels

of Technology, forming a consortium

a pošle fotku domov. Rodičia hneď vidia,

a budú pokračovať týmto spôsobom,“

strengthen the university‘s potential

and declarations. These challenges open

with four foreign institutions: Technical

a wide field for research, training and

University of Košice, Institute of

teaching activities that are the subject

Technology and Business in České

Rekonštrukcia priniesla študentom
i pedagógom moderné a estetické

v akej krajine ich dieťa študuje,“ vyjadril

zhodnotil Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing.

and consolidate cooperation

učebne s audio-vizuálnou technikou,

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

Stanislav Kmeť, CSc., rektor TUKE.

with foreign research centers.

nové laboratóriá so špičkovou

Budějovice, Széchenyi István University

vybavenosťou, ale aj veľkokapacitné

Audi Hungaria and University of

rokovacie priestory – Consilium

Novi Sad . The project is scheduled

Magnus ponúka kapacitu pre 50 osôb.

to run for 18 months, i.e. from 11th

Novovytvorené vzdelávacie prostredie

October 2019 to 6th March 2021.

je reprezentatívne, elegantné a lákavé
aj pre zahraničných študentov. Všetky

The project is co-financed by the

učebne pre štandardnú výučbu sú teraz

Governments of Czechia, Hungary,

doplnené o audio-vizuálne prostriedky,

Poland and Slovakia through Visegrad

nové lavice, podlahy, okná a celkové

Grants from International Visegrad

zariadenie. Navyše, pomenovania

Fund. The mission of the fund is to

miestností a tiež orientačné tabuľky

advance ideas for sustainable regional
cooperation in Central Europe.
https://ecolabelling.prz.edu.pl/
https://ecolabelling.prz.edu.pl/en/
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Francúzsky program
Autor:
Bc. Daniela Pastirčáková

Slávnostné odovzdávanie

EkF a spolupráca
so strednými školami

Autori:
doc. Ing. Júlia Ďurčová, PhD.,
Ing. Ľudmila Bartoková, PhD.

dvojitých diplomov 2019
jeden z vyučovaných jazykov francúzštinu. Cieľom tohto stretnutia, ktoré
Aj tento rok mala Ekonomická fakulta

prebehlo 29.11.2019 na pôde EkF bolo

TUKE svoje zastúpenie na odovzdávaní

okrem nadviazania kontaktov, ukázať

dvojitých francúzsko-slovenských

stredoškolákom ako prebieha výučba

diplomov. Spolu s Františkom Forraiom

ekonomických predmetov v cudzom

som sa zúčastnila danej slávnostnej

jazyku, a tým budovať vzťah už v tejto

udalosti, ktorá sa konala 10. decembra

etape ich štúdia. Študenti prejavili

2019 v Bratislave na zahraničnej vysokej

záujem o prednášky francúzskych

škole Mod‘ Spe Paris Central Europe.

ekonómov, ktoré zvykneme organizovať

V úvode vystúpili so svojimi príhovormi

v rámci nášho programu. Dúfame, že

najvýznamnejší hostia, ako pán Jean-

takúto spoluprácu budeme vedieť

Pierre Jarjanette (riaditeľ pre spoluprácu

rozšíriť aj na ďalšie stredné školy,

a kultúrnu činnosť na Institut français

ktoré majú študentov zaujímajúcich sa

Slovaquie), či pani Karla Wursterová

o francúzsky jazyk a Francúzsko, a tak

(generálna riaditeľka Sekcie medzinárod-

budeme môcť rozšíriť našu komunitu.

ných organizácií, rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci na Ministerstve

d‘Azur) a S. Exc. M. Christophe

prístup vyučujúcich a študentov.

Francúzsky program funguje

zahraničných vecí SR). Vo svojich prí-

Léonzi v zastúpení pánom

Domov sme sa vrátili o niečo múdrejší,

na Ekonomickej fakulte už 16 rokov.

hovoroch nám prejavili úctu a rešpekt,

Jean-Pierre Jarjanette-om.

skúsenejší a sebavedomejší.

Cieľom tohto programu je nielen
umožniť študentom získať dva

pričom pani Wursterová spomenula
vlastný príbeh o štúdiu na prestížnej

Zvyšok večera prebiehal v príjemnej

So spolužiakom a zároveň dobrým

diplomy na dvoch univerzitách, ale

francúzskej univerzite. Vtedy si ešte

priateľskej atmosfére. Boli sme v spo-

kamarátom Františkom sme sa mohli

aj sprostredkovať poznatky, kultúru

neuvedomovala, ako bude neskôr

ločnosti ďalších 30 študentov z iných

na chvíľu preniesť v spomienkach

a v neposlednom rade kontakty medzi

vďačná za možnosť študovať v zahraničí.

slovenských univerzít, s ktorými sme

naspäť do malebného Nice. Zaspomínať

Slovenskom a Francúzskom. Preto je

mali mnoho spoločného. Zažili sme

na školu, no najmä na čaro tohto

Ekonomická fakulta členom Slovensko

Nasledujúcim bodom programu bolo

radosti i úskalia štúdia na programe

prímorského mesta a okolitej krajiny.

- francúzskeho univerzitného inštitútu.

samotné odovzdávanie diplomov.

dvojitých diplomov. No všetci sme

Spoznali sme Marseille, Lyon, Cannes,

Okrem tejto spolupráce sme si dali

Tie nám dvom, ako študentom EkF,

sa zhodli, že naše úsilie sa vyplatilo.

Monaco a menšie okolité mestá

za cieľ rozširovať svoju sieť aj na stredné

odovzdávali pani doc. Ing. Marianna

Toho dôkazom bol aj daný večer.

a dedinky Provence a Azúrového

školy v našom okolí. Prvou lastovičkou

Siničáková, PhD. (vedúca Katedry

Rozprávali sme o svojich zážitkoch

pobrežia. Všetky zážitky, ktoré sa nám

tejto spolupráce bolo stretnutie s 30

ekonómie na EkF TUKE), pán Christophe

a skúsenostiach spojených s pobytom

vryli do pamäti, ostávajú i v našom srdci.

študentami Gymnázia Jána Adama

Charlier (prodekan pre medzinárodné

vo Francúzsku. Prínosné bolo zažiť

Je to jedinečné a okúzľujúce miesto,

Raymana z Prešova a ich učiteľkou Mgr.

vzťahy na ISEM- Université Côte

iný systém výučby a skúšok, vidieť

ktoré sme si jednoducho zamilovali.

Martou Bystrianskou, ktorí majú ako
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10. kolo súťaže bolo organizované
v úzkej spolupráci s agentúrou
Slovak Business Agency (SBA),
Saab AB a Regionálnym centrom
Raw Materials pri FBERG TUKE.
Startup centrum TUKE je jedným

10. kolo súťaže

z kľúčových komponentov ekosystému

„Máš nápad?“

parku TECHNICOM. Jeho cieľom je

má svojich víťazov

a stredných „Hi-Tech“ firiem resp.

Dňa 13.12.2019 sa v priestoroch

ohriaty vzduch v extrémnych

v rámci výskumných a inovačných

UVP TECHNICOM konalo 10. kolo

klimatických podmienkach.

aktivít TUKE. TUKE má záujem pros-

akcelerácie podnikania, transferu
technológií a inovácií na TUKE v rámci
štruktúry Univerzitného vedeckého

Lajoška Winter

poskytnúť pred-inkubačné prostredie
pre zabezpečenie akceleračného
procesu pre vznik-rozvoj malých

Hiking 2020

„Start-up a Spin-off“ firiem najmä
na báze relevantných výsledkov
výskumu a vývoja realizovaného

tredníctvom uvedeného ekosystému

Január 2020 sa na Katedre telesnej

sa ich aj študenti kombinovanej

z prírody Volovských vrchov. Spoločná

nápad? Prezentuj svoj startup!”, ktorú

RE-CA – cieľom je vývoj modulárneho

akcelerácie podnikania na báze

výchovy TUKE niesol v znamení

metódy z fakúlt FMMR a FBERG, ako

fotografia pri chate pred odchodom

vyhlasuje už od roku 2014 dvakrát

inovatívneho reportovacieho systému

UVP TECHNICOM výrazne podporiť

tradičných zimných aktivít pre

aj niekoľko zamestnancov a priateľov

dala bodku za tohtoročnými zimnými

ročne rektor TUKE. Organizátorom

pre správu a efektívne vyhodnocovanie

oblasť inovácií a technologického

študentov – zimných telovýchovných ly-

Technickej univerzity v Košiciach.

športovo-turistickými akciami organi-

súťaže je Univerzitný vedecký park

incidentov pre priemyselné výrobné

transferu kvalitným odborným

žiarskych a snowboardových kurzov, ale

TECHNICOM (UVP TECHNICOM).

prostredie.

poradenstvom, ako aj dostupnou

i nenáročnej zimnej turistiky. S cieľom

Trasa viedla z lyžiarskeho strediska

MSVUE – zameriava sa na komplexné

špičkovou výskumnou infraštruktúrou.

vytvoriť, najmä pre zahraničných

Jahodná, kde účastníkov túry priviezol

Kolektív Katedry telesnej výchovy

študentov (prevažne z fakúlt FEI, SjF

autobus MHD. Odtiaľ sa už šlo

sa už teraz teší na ďalšie outdoroové, či

súťaže inovatívnych nápadov - “ Máš

zovanými Katedrou telesnej výchovy.

Súťažiace startupy mali už tradične

riešenie problematiky manažmentu,

možnosť získať vstupenku do Startup

výroby, spotreby a ukladania energií

TUKE patrí k lídrom v oblasti

a LF), alternatívnu ponuku pohybových

po vlastných traverzom cez zjazdovky

už zimné, ale v najbližšom období najmä

centra TUKE súčasťou ktorej je

na báze využitia inteligentných

inžiniersky orientovaného vzdelávania

aktivít v skúškovom období v úvodnom

po červenej turistickej trase, ktorá

letné športovo-turistické podujatia,

6 mesačný intenzívny akceleračný

inštalácií.

na Slovensku s výrazným záujmom

mesiaci roka 2020, sa KTV TUKE

je súčasťou celoslovenskej diaľkovej

na ktorých sú srdečne vítaní všetci

program zameraný na podporu ich

Recognition 360 – cieľom je vývoj

o inovatívne prístupy, o vybudovanie

rozhodla zorganizovať zimné turistické

turistickej Trasy hrdinov SNP. Aj keď

študenti, zamestnanci i ďalší z radov

rozvoja a možnosť využívať výskumno-

systému na báze metód strojového

ekosystému inovatívneho podnikania

nenáročné výstupy na turistami veľmi

zima v Košiciach nie je tento rok úplne

priateľov TUKE. V letnom semestri to

-vývojovú infraštruktúru, kapacity

učenia sa zameraného na predikciu

a transferu technológií. Prelomovým

obľúbenú horskú chatu Lajoška. Katedra

biela, cestou na chatu Lajoška sa mali

budú jednodňové a dvojdňové turistické

a priestory UVP TECHNICOM počas

a včasnú identifikáciu porúch v prie-

sa pre TUKE stal rok 2014, kedy

telesnej výchovy tak pripravila dva

možnosť naši exotickí študenti do sýtosti

akcie v rámci výučby telesnej výchovy,

pobytu v Startup centre TUKE.

myselných výrobných prostrediach.

boli naštartované aktivity v oblasti

termíny týchto výstupov. Prvá túra bola

zoznámiť so zimnými radovánkami

cykloturistický prímestský kurz, letné

podpory start-upov iniciované TUKE:

naplánovaná na 10. januára a druhá

spojenými s krásne zasneženou krajinou.

turistické výstupy pre zahraničných

Do finále súťaže v 10. kole postúpilo

O postupujúcich startupoch rozhodla

na základe iniciatívy TUKE bolo v apríli

na posledný januárový deň. Na prihla-

Po necelej hodinke šliapania zvlneným

študentov a študentov kombinovanej

9 inovatívnych nápadov. Porota z nich

odborná komisia pod vedením

2014 otvorené Startup centrum TUKE

sovacom formulári, kde sa zahraniční

terénom sa turisti ocitli pri turisticom

metódy a nakoniec v júni tradičná

do predinkubačného pobytu v Startup

predsedu komisie prorektora TUKE –

a v roku 2016 Inkubátor TUKE.

študenti, prevažne z Indie, prihlasovali,

rázcestníku „Pišiverky“, odkiaľ

turistická akcia pre zamestnancov

centre TUKE vybrala 5 projektov:

prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Členmi

svietilo v kolónke „počet účastníkov“

sa po záverečnom stúpaní po necelej

a priateľov TUKE. Všetky informácie o te-

CeoHire - zameriava sa na oblasť

komisie boli zástupcovia súkromnej

Viac informácií o ekosystéme

takmer 120. Nakoniec sa ich spolu

pol hodinke ocitli najprv pri kaplnke

lovýchovných a športových aktivitách

vyhľadávania a najímania talentov

a verejnej sféry: zástupcovia UVP

akcelerácie inovácií a technologickom

v obidvoch termínoch zúčastnilo takmer

a po chvíli aj pri ozajstnej horskej turis-

organizovaných Katedrou telesnej

na manažérske a riadiace pozície na báze

TECHNICOM – F. Jakab, A . Lavrin, Ľ.

transfere TUKE je možné nájsť

100. Ich vyjadrenia po absolvovaní túry

tickej chate Lajoška vo výške 908 mnm.

výchovy budú zverejňované na našej

na stránke www.uvptechnicom.sk.

v krásnom zimnom prostredí boli vysoko

Po príchode nechýbal na chate v kozube

webovej stránke www.ktv.tuke.sk.

pozitívne a boli s celou akciou veľmi

oheň a typický horský čaj. Vynikajúce

využitia moderných a inovatívnych

Kolesár, Ľ. Biňas, P. Mirossay (Košice IT

prístupov strojového učenia sa.

VALLEY), K. Zeleníková (SBA), J. Vojtko

H&C Mask – cieľom je vývoj dýchacej

(FPT), T. Pavlík (EIT RawMaterials Regional

Autor:

spokojní. Keďže akcie boli otvorené

polievky, country hudba a čarovná

Autor:

masky, ktorá umožňuje vdychovať

Center, TUKE) a P. Breyl (T-Systems).

doc. Ing. František Jakab, PhD.

i pre iných účastníkov z TUKE, zúčastnili

atmosféra umocnila prenádherné pocity

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.
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can compress hydrogen without moving
parts solely on the basis of absorption
and desorption of hydrogen into the
MH compounds. Enormous attention
was attracted by made-to-measure
biomedical implants made by the use
of additive technologies. In this field,
we can boast of 8 world firsts. To date,
more than 200 implants have been
produced and surgically inserted, both

R&D leaders
awarded innovative
solutions of students
of mechanical
engineering faculties

at home and abroad. The latest Eco
Shell Marathon category vehicle, which
reached a new Slovak record this year
of 825 km per 1 litre of petrol and took
the 16th place in the international comprojects were selected by an expert jury

team “Φškusi” from the SjF TUKE

consisting of leaders from research and

with members: Ivana Mazúrová,

development centres of Slovak industrial

Juraj Mazúr and Patrik Kováčik.

companies at the second meeting of

IAESTE Internships
2020

Mechanical Engineers
from Košice at the
fair in Brno

For the second time, Slovak R&D

R&D leaders, which took place at the

The task of this year´s competition

Are you a university student thinking

leaders awarded innovative teams of

Vígľaš Castle on November 29th, 2019.

was to devise an innovative solution

about how you would spend your

students from mechanical engineering

Student teams from the mechanical en-

for the use of sledge. The competition

summer? As in previous years, IAESTE

Through the Faculty of Mechanical

faculties in the nationwide competition

gineering faculties of the University of

took place in two rounds – at faculty

offers you work placement abroad!

Engineering, TUKE represented

“Ako ošúpať banán inak ako ručne”

Žilina, Slovak University of Technology

and nationwide level. Altogether,

Internships are not focused only

Slovakia at the International

/How to peel a banana other than

in Bratislava and TUKE presented

18 teams from three Slovak

on technical fields. They can last

Engineering Fair /MSV/ in Brno, where

by hand /. The competition was held

their solutions in the competition.

faculties of mechanical engineering

from 6 to 52 weeks, so you can

it presented the original hydrogen

participated in the competition.

spend a whole year abroad. You

metal-hydride (MH) compressor, which

the Association of Industrial Unions

The first place this year was taken by

Author:

will get paid and you will have time

was shortlisted in the competition for

on October 8th, 2019. The winning

the last year winners – innovation

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

to travel around the country and its

the Gold Medal in the “Innovation in

surroundings. Since mid-March, you

Manufacturing Technology” category. It

by SOVA Digital in partnership with

petition, was also introduced at the fair.
Author:
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

will find a range of internships from

Floorball tournament

around the world on our website
staze.iaeste.sk. Are you interested?

1st year of the TUKE

Email us at exchange@iaeste.sk or visit

Bursar´s Challenge Cup

us in the IAESTE office at the Faculty
of Economics (32 Němcovej Street) on

On December 9th, 2019, a floorball

the right side of the ground floor.

tournament for the TUKE Bursar´s
Author:

Challenge Cup took place. The
organizer of the sporting event

Team ŠDaJ mix

was RADA ZO OZ PŠaV TUKE in co-

Laura Mihoková

-operation with the Department of
Physical Education and floorball
and badminton club ATU Košice.

teams played with one another. The first

We want to thank all the participating

The event took place at Jedlíkova

three places were taken by: 1. ŠDaJ mix,

teams and fans for a great atmosphere.

7 in large and small gyms.

2. FBERG, and 3. FMMR mix. The best

We are looking forward to the next year.

player of the tournament was Ing. Alena
Five teams from all over TUKE (FBERG,

Findrik Balogová, PhD. from SjF and

FEI, SjF, FMMR mix and ŠDaJ mix)

the best goalkeeper of the tournament

Author:

participated in the tournament. All

was Ing. Dušan Šimčák from FMMR.

Ing. Klaudia Šándorová, PhD.
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Riško

do 20.04.2020

FB: Risko SMA1
SK89 0900 0000 0051 6672 6293

Alex

do 20.07.2020

FB: Alex SMA bojovnik
SK18 8330 00000021 0168 4316

Amélia

do 19.01.2021

FB: Posaďme Améliu
SK81 8330 0000 0027 0175 9617

Alexej

do 18.09.2021

FB: ShareTiny for Alexej – SMA1
SK02 0900 0000 0051 6626 1289

„Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“ Milan Rúfus

Boosting ambition
On 13 December 2019 we from ESN

these studies and reach their career

be like an older brother or sister to them,

Košice organized an event called

goals were answered by us. We tried

guide and motivate the best of their

Boosting Ambition in a local orphanage

to motivate them to pursue their goals.

future version. The kids also appreciated

(Centrum pre deti a rodiny Košická Nová

Then we had quiz based on different

in their way like giving us their favourite

Ves). This event was mainly aimed to

type of career interests. We also played

stickers or hugging us. Those few

boost ambition among orphan children.

some games with the children.

hours were really an amazing feeling.

years. As these children don‘t have

Finally, we had a drawing competition

With such a beautiful response from

anyone to discuss and get guided about

where the children had to portray what

the children as well as ESNers and

their future intentions and ambitions in

they want to become in the future. This

Erasmus students we plan to do more

life. We thought of taking this initiative

was an amazing part because how much

of this type of events in the future.

and planned series of various activities.

they got motivated was very visible

The children were mostly aged 10-16

on the paper. We distributed some
We first introduced ESN and explained

chocolates, crayons and some gifts

Autor:

about Erasmus exchange program,

among the children. The concept was to

Sayantan Roy

then we introduced our Erasmus
students and ourselves. After that
we had an interactive session where
we explained these children what we
study, what are our career goals and
also what streams are related to our
studies. Then based on their personal
career interests these children chose
one of us and we made groups. All the
questions they had on how to pursue
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ročník

< 17. deň
> kariéry 2020
streda,
11. marec 2020

9.30 h - 14.30 h

univerzitná knižnica tuke

denkariery.tuke.sk

