
Štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach4-2019/2020

ISSN 2585-979X



Ing. Adrián Harčár, PhD., 

Ing. Katarína Valentová 

redakčná úprava

Ing. arch. Eva Adamčíková 

sadzba, dizajn

Ing. Adrián Harčár, PhD. 

foto titulka

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

šéfredaktor, 

rektor Technickej univerzity v Košiciach

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

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.,

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD., 

doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.,

doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., 

Ing. Marcel Behún, PhD.

Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie príspevkov.  

Nepredajné.

Redakcia:

4 Krátke správy 

6 Hlavná téma: TUKE v boji proti COVID-19 

14 Aktivity UVP TECHNICOM

18 Na SjF otvorili prvý TestBed Industry 4.0 na Slovensku

19 SjF zriadila nové spoločné pracovisko s firmou MASAM

20 Dekan SjF TUKE získal ako prvý zahraničný vedec

 titul Dr. h. c. na Politechnike Białostockiej

21 Návšteva v ateliéri sochára Jána Mathého

22 TUKE, UPJŠ a NVAS vypracovali 

 Vodíkovú štúdiu pre KSK

23 Cesta FMMR v Európskom manažmente 

 vo vodnom sektore

24 EIT Raw Materials ponúka množstvo 

 úžasných možností

25 Pre Jumpstarter Workshop Košice

26 Je možné znížiť bezpečnostné riziko na stavenisku 

 pomocou virtuálnej reality?

27 Dni otvorených dverí na SvF TUKE 2020

28 Podpora digitálnych kompetencií a podnikania 

 pre začínajúcich podnikateľov

29 Pripomenutie histórie vysokoškolákom

30 Výstava výpočtovej techniky v STM v Košiciach

31 Ochrana duševného vlastníctva na TUKE v roku 2019

32 Výskumný pobyt na Kalifornskej univerzite

33 Kniha ako žiadna iná

34 Neboj sa Vedy!

35 E-šport na TUKE

36 News in brief

38 Rok Milana Rastislava Štefánika na TUKE

Obsah

HALÓ TU, číslo 4, ročník 28.  

Vydáva Rektorát Technickej univerzity  

v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice. 

Máj 2020. 40 strán.  

Najbližšia uzávierka: 15.8.2020. 

Kontakt: halo@tuke.sk  

ISSN 2585-979X 
Tlač: VIENALA s. r. o. 

Náklad: 500 ks

Vážené dámy, vážení páni, vážení študenti 

Technickej univerzity v Košiciach.

 Žijeme v čase, ktorý je pre nás všetkých obrovskou 

skúškou. V čase keď sa musíme vyrovnávať 

s problémami, s ktorými sme sa doteraz nestretli. 

V súčasnosti, keď sa po celom svete šíri nebezpečná 

epidémia, vedenie univerzity a krízový štáb 

prijal razantné opatrenia, aby sme čo možno 

najviac zabránili šíreniu nákazy a ochránili 

zdravie našich študentov a zamestnancov. 

Môžem Vás ubezpečiť, že robíme všetko, čo je 

v našich silách, aby sme túto situáciu vyriešili. 

Realizovali sme desiatky konkrétnych opatrení, 

v riešení situácie budeme naďalej pokračovať. 

Vedenie univerzity sa pravidelne schádza, 

monitoruje situáciu, analyzuje ju a prijíma 

riešenia pre ďalšie fungovanie našej univerzity. 

Prijali sa opatrenia a postupnosť krokov, ktoré 

umožnia študentom končiacich ročníkov úspešne 

ukončiť štúdium a študentom nekončiacich 

ročníkov pokračovať v nasledujúcom štúdiu. 

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

rektor

To všetko s čo najmenšou stratou kvality 

nami poskytovaného vzdelania. Všetky naše 

rozhodnutia a činnosť koordinujeme s rozhod-

nutiami Ústredného krízového štábu SR. 

Ďalšie naše kroky smerujú k tomu, aby sme 

do maximálnej možnej miery zabránili šíreniu 

koronavírusu. Z uvedených dôvodov budeme 

pokračovať v práci doma a v dištančnej forme 

vzdelávania. Chápem, že to kladie zvýšené 

nároky na učiteľov i na študentov. 

Vyzývam Vás všetkých k trpezlivosti a zodpoved-

nosti. Zároveň Vám chcem všetkým poďakovať 

za Vašu obetavosť. Som presvedčený, že túto 

neľahkú situáciu spolu úspešne zvládneme. 

„

“



ARTEP 2020

Prezidentka SR 
na pôde TUKE

Výhľadová 
trojkoruna Košíc

Lyžiarske preteky

Autor: 

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Autor: 

Ing. Adrián Harčár, PhD.

Autor: 

doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD.

Autor: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

Autor: 

Ing. Klaudia Šándorová, PhD.

V dňoch 5. - 7. 2. 2020 sa konalo 

v poradí už XIV. stretnutie odborníkov 

z technických univerzít a priemyselnej 

praxe v oblasti priemyselnej automati-

zácie. Stretnutie organizovala Katedra 

automatizácie a komunikačných 

rozhraní Strojníckej fakulty TUKE 

spoločne s Ústavom riadenia výroby 

Fakulty výrobných technológií TUKE 

so sídlom v Prešove. Podujatie bolo 

zamerané na teoretické a praktické 

aspekty automatizácie a moderných 

technológií v kontexte na Priemysel 

4.0. Kľúčovú prednášku predniesol 

zástupca spoločnosti Eplan Engineering 

Ing. Viliam Fedorko. Na podujatí boli 

prezentované okrem iných príspevkov 

aj výsledky riešenia projektov 

APVV-15-0602, APVV-15-0696 

a APVV-15-0700 a APVV-15-0149.   

Prezidentka Slovenskej republiky 

Zuzana Čaputová v rámci svojej prvej 

oficiálnej cesty v Košiciach navštívila 

dňa 6.2.2020 aj Technickú univerzitu 

v Košiciach. V priestoroch UVP 

TECHNICOM sa stretla s rektormi TUKE 

a UPJŠ, zástupcami IT Valley a IT firiem 

z Košíc. Na stretnutí so zástupcami 

spoločností a rektorov dvoch košických 

univerzít diskutovala aj o budúcom 

rozvoji tohto regiónu so zameraním 

sa na prácu s pridanou hodnotou.

Katedra telesnej výchovy a Univerzitná 

knižnica TUKE organizujú „Výhľadovú 

trojkorunu Košíc“. Tá zahŕňa tri 

výhľadové miesta v blízkosti Košíc: 

Vyhliadka na Tatry nad chatou Hrešná, 

Rankovské skaly, Folkmarská skala. 

Zdolaj sám, či s rodinou tieto tri 

nádherné turistické ciele najneskôr 

do konca augusta 2020, pošli nám 

fotografie z vrcholov na emailovú 

Dňa 14. februára sa konali lyžiarske 

preteky o pohár predsedu OZ PŠaV 

na Slovensku v Liptovskom Jáne.

Z Technickej univerzite v Košiciach 

z radov odborov nás boli reprezen-

tovať doc. Ing. Jana Bidulská, PhD. 

a RNDr. Ivana Katreničová, PhD.

Vo svojej kategórii v obrovskom 

slalome obsadili krásne miesta, 

síce nie prvé, ale ani posledné :).

Ďakujeme im za výkony a veríme, 

že budúci 14. ročník lyžiarskych 

pretekov bude ešte lepší!

Navštívila aj pracoviská troch  

vybraných startupov, ktoré sídlia  

v UVP TECHNICOM: CEELABS, ktorý 

sa zaoberá inteligentným meraním elek-

trickej siete, Aponi, ktorý sa zameriava 

na rozšírenú realitu v moderných 

výrobných podnikoch a iPark, ktorý 

pomocou umelej inteligencie rieši 

súčasné problémy s parkovaním. 

„Z pani prezidentky ide veľmi dobrá 

energia. Úprimne sa zaujímala o náš 

Svetový deň 
zdravia na TUKE
7. apríla 2020 na Svetový deň 
zdravia sa Technická univerzita 
v Košiciach rozhodla verejným 
spôsobom poďakovať všetkým 
ľuďom, ktorí zodpovedným 
správaním zachraňujú Slovensko 
pred ničivou pandémiou. Zároveň 
TUKE poďakovala všetkým hrdinom 
tejto doby, ktorí napriek vlastnému 
ohrozeniu pracujú a bojujú s nevidi-
teľným nepriateľom. 

startup, čo nás motivuje posúvať sa ďalej. 

Dokonca si u nás vyskúšala aj špeciálne 

holografické okuliare. Na tých sme jej 

mohli predviesť možnosti ich použitia 

v praxi. Okrem toho sme jej ukázali 

aj zaujímavé holografické projektory, 

na ktorých boli prezentované 3D biome-

dicínske modely. Tie vznikajú v spolupráci 

so Strojníckou fakultou,“ povedala Ivana 

Nováková, riaditeľka startupu APONI. 

adresu: ktv.tuke@gmail.com a získaj 

pamätný certifikát a nálepku z 15. 

Univerzitného turistického výstupu 

s Technickou univerzitou v Košiciach. 

Prvý, kto zdolá všetky tri vrcholy 

získa od Univerzitnej knižnice 

špeciálnu cenu! KTV sa už teraz 

teší na ďalšie tradičné turistické 

podujatia. Všetky informácie 

nájdete na stránke: ktv.tuke.sk.

TUKE ZO * ĎAKUJE
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TUKE sa pridala k mnohým, 
ktorí chcú v časoch boja 
proti šíreniu koronavírusu 
spôsobujúceho ochorenie 
COVID-19 pomôcť a rozhodla 
sa načas pozastaviť 
výskum v niektorých 
svojich špecializovaných 
laboratóriách, aby sa jej 
výskumné sily mohli 
sústrediť na vývoj zariadení 
a materiálov, ktoré by mohli 
v tejto neľahkej dobe pomôcť.

TUKE podporuje iniciatívu 
https://pomoznemocnici.sk/ 
a momentálne na viacerých 
jej pracoviskách prebieha tlač 
potrebných segmentov pre 
výrobu ochranných pomôcok 
pre naše zdravotnícke 
zariadenia v rámci 3D výzvy.

TUKE v boji 
proti 

COVID-19

SJF TUKE VYRÁBA 

OCHRANNÉ POMÔCKY 

PRE ZDRAVOTNÍCKY 

PERSONÁL 

„SHIELD“ tím Strojníckej 

fakulty TUKE

Technická univerzita v Košiciach zriadila 

inovačné centrum pre návrh a výrobu 

trvalých respirátorov a iných ochranných 

pomôcok pre boj s novým koronavíru-

som. „Strojnícka fakulta TUKE dočasne 

pozastavila výskum v niektorých 

svojich špecializovaných laboratóriách, 

výskumné sily sa aktuálne sústredili 

na vývoj zariadení a materiálov, ktoré by 

mohli pomôcť v súvislosti s ochorením 

COVID-19. Zapojením moderných 

technológií, 3D tlače, a vstrekovacích 

technológií, naši výskumní pracovníci 

chcú pomôcť pri zabezpečovaní 

zdravotníkov ich dostatočnou ochranou 

Svet a najmä Európu v súčasnosti sužuje 

pandémia COVID-19, ktorá sa nekon-

trolovateľne šíri a postihuje postupne 

všetky oblasti života. Najväčšie nebez-

pečenstvo nákazy hrozí ľuďom v prvej 

línii, sú to najmä záchranári a zdra-

votnícky personál, ktorí prichádzajú 

do bezprostredného kontaktu s po-

stihnutými pacientmi. Pre zvýšenie ich 

bezpečnosti je nevyhnutné zabezpečiť 

pomôcky, ktoré dokážu v čo najväčšej 

miere eliminovať prenos nákazy 

a práve tento sortiment je na svetovom 

trhu momentálne nedostatkový.
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Autor: 

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

pri záchrane životov nakazených 

občanov.“ povedal dekan Strojníckej 

fakulty TUKE prof. Jozef Živčák. 

Univerzita sa produktmi vyvíjanými 

a vyrábanými na SjF zapojila aj 

do výzvy „Pomôž nemocnici“. Medzi 

prvými produktmi, ktoré sa dostali 

do praxe, boli ochranné štíty, a to už 

26. marca; koncom apríla presiahla 

produkcia 1 000 kusov. Čelenky 

a matice sa vyrábajú na 3D tlačiarňach 

na troch ústavoch SjF TUKE:

1. Ústav manažmentu, 

priemyselného a digitálneho 

inžinierstva (prof. P. Trebuňa).

2. Ústav technologického a materiálové-

ho inžinierstva (prof. Evin, prof. Spišák).

3. Ústav špeciálnych inžinierskych 

procesológií (doc. R. Hudák).

Prototyp respirátora 

testuje dekan SjF TUKE 

prof. Jozef Živčák

Zdravotnícki profesionáli so štítmi 

vyrobenými na SjF TUKE

OD PNEUMOBILU 

K UMELEJ PĽÚCNEJ 

VENTILÁCIÍ 

Prototyp pľúcneho ventilátora 

vyrobený na SjF TUKE

umelý pľúcny ventilátor práve pre také 

situácie ako je aktuálna pandémia 

COVID-19. Prototyp zariadenia 

obsahuje priemyselné pneumatické 

komponenty a pomocou regulácie 

tlaku ovláda ventilačný cyklus. 

Parametre ventilácie si lekár môže 

veľmi jednoducho zadať pomocou 

dotykového displeja a celý proces 

môže monitorovať na diaľku.  SjF TUKE 

je pripravená vyrobiť tieto ventilácie 

pre potreby slovenských nemocníc. 

Aj keď je situácia na Slovensku 

pokojná, nikto však s určitosťou nevie 

predpovedať jej ďalší vývoj. A je celkom 

možné, že podobná situácia sa môže 

v budúcnosti zopakovať znova.

Strojnícka fakulta Technickej 

univerzity v Košiciach ako jediná 

fakulta na Slovensku doposiaľ 

vyvíjala automobily na stlačený 

vzduch a skúsenosti z tohto vývoja 

pretavila do návrhu prototypu 

umelej pľúcnej ventilácie poháňanej 

stlačeným vzduchom. 

Vedci zo Strojníckej fakulty teda 

preorientovali svoj výskum a vývoj 

práve s ohľadom na aktuálnu situáciu, 

aby pomohli slovenským nemocniciam 

prekonať tieto kritické situácie. 

V spolupráci s Detskou fakultnou 

nemocnicou v Košiciach bol vyvinutý 

tento prototyp ako záložný núdzový 

Automobil poháňaný stlačeným 

vzduchom vyvíjaný na SjF TUKE

Autor: 

prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.

Pracovníci Katedry biomedicínskeho in-

žinierstva a merania tiež navrhli a dodali 

termovízny systém na monitorovanie 

teploty a selekciu pacientov pri vstupe 

do budovy Východoslovenského ústavu 

srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH). 

Najzložitejší sa javí projekt na výskum, 

výrobu a aplikáciu trvalých respirátorov, 

ktorý pripravili pracovníci Strojníckej 

fakulty TUKE a realizujú ho v spolupráci 

so spoločnosťami LPH, Biomedical 

Engineering a Q-Medical, čo garantuje 

urýchlenú realizáciu náročného 

projektu. Prototyp je na svete, 

intenzívne sa pracuje na procesoch 

certifikácie, prípravy opakovanej výroby 

a distribúcie hotových produktov.
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súvisiaceho nákupu materiálu, 

prídavného vybavenia a následnou dis-

tribúciou na miesta, kde to je potrebné.  

Aj keď to vyzerá, že situácia v rámci 

šírenia pandémie COVID-19 je v našej 

krajine v súčasnosti stabilizovaná, 

stále je potrebné chrániť nielen seba, 

ale aj ľudí okolo nás. Táto myšlienka 

sa v dnešných dňoch stala nosnou 

súčasťou akademického aj výskumného 

Zdravotnícky personál  

s ochrannými pomôckami 

od FVT TUKE

života na pôde FVT so sídlom 

v Prešove, čím sa prostredníctvom 

svojich zamestnancov a interných 

doktorandov snaží neustále prispievať 

k porazeniu epidémie COVID-19.  

Autori: 

Ing. Darina Dupláková, PhD., 

Ing. Jozef Török, PhD.

FAKULTA VÝROBNÝCH 

TECHNOLÓGIÍ TUKE 

SO SÍDLOM V PREŠOVE 

V BOJI PROTI COVID-19

Okrem boja s ochorením COVID-19 

naša spoločnosť už niekoľko mesiacov 

bojuje aj s veľkým nedostatkom 

ochranných pomôcok slúžiacich 

nielen na ochranu obyvateľov krajiny, 

ale taktiež na ochranu pracovníkov 

v zdravotníckej sfére, sociálnej alebo 

inej sfére. Aj keď mnohé výrobné spo-

ločnosti preorientovali svoje prevádzky 

na výroby sústrediace sa na produkciu 

týchto ochranných pomôcok, v prvotnej 

fáze je ťažké zabezpečiť dostupnosť 

potrebného materiálu pre všetkých. 

Príslušníci horskej záchrannej  

služby s ochrannými 

pomôckami od FVT TUKE

Pomocnú ruku našej spoločnosti 

podáva aj Fakulta výrobných 

technológií so sídlom v Prešove, 

ktorá sa vo svojom Laboratóriu 

reverzného inžinierstva podieľa 

na výrobe špeciálnych ochranných 

celotvárových masiek. Toto labora-

tórium bolo v priebehu malej chvíle 

transformované na malosériovú dielňu 

práve pre výrobu ochranných štítov. 

Výroba postupne prešla rozličnými 

modifikáciami, od výroby 3D rámov 

až k výrobe kompletných zostáv 

ochranných štítov a to aj vďaka 

spolupráci so spoločnosťou Cofin, 

a.s., ktorá na pôdu fakulty bezplatne 

distribuovala ochranné PETG fólie. Pri 

výrobe ochranných štítov nachádzajú 

zamestnanci inšpirácie v predlohách 

zo sveta, ale taktiež sa vytvára priestor 

na výskum a vývoj ochranných masiek 

s vákuovým formovaním. Podporu 

zamestnanci fakulty nachádzajú taktiež 

v manažmente fakulty, ktorá pod 

vedením dekana Dr. h. c. prof. Ing. Jozefa 

Zajaca, CSc., poskytuje finančné 

prostriedky na umožnenie zvyšovania 

výrobných kapacít laboratória a s tým 
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Autor: 

doc. Ing. Mária Hagarová, PhD.

FMMR TUKE v čase koronavírusu 

spolupracuje s priemyselným 

partnerom U. S. Steel Košice, s.r.o. 

pri zabezpečení ochranných štítov 

pre centrá pre deti a rodiny

ochranným štítom z Fakulty materiálov, 

metalurgie a recyklácie TUKE.

A na záver to, čo každá fakulta najviac 

potrebuje. Skvelých študentov, ľudí 

so srdcom na pravom mieste. FMMR 

takýchto študentov má. Patria k nim 

aj študenti 2. ročníka Bc. štúdia Ján 

Pivarník, Andrea Egryová a Ivo Rajduga, 

ktorí na Národnej transfúznej službe 

SR darovali krv, tú najcennejšiu 

tekutinu pre ľudský život. 

„Ešte bude chvíľu trvať, kým sa veci 

vrátia späť do normálu, ale veľa vecí 

v každodennom živote sa pravdepodobne 

zmení navždy“ , povedal Bill Gates 

v jednom rozhovore. „Čím rýchlejšie 

sa prispôsobíme novej skutočnosti, tým 

je väčšia šanca, že nielen prežijeme 

ale budeme napredovať“ .

FMMR TUKE chce napredovať 

a prijme každú pozitívnu výzvu 

v budúcnosti. A svojimi činmi v čase 

pandémie to dáva jasne vedieť.

Ochranné štíty vyrobené  

na FMMR chránia pri práci 

personál na I. stomatologickej 

klinike UNLP a LF UPJŠ

FAKULTA MATERIÁLOV, 

METALURGIE 

A RECYKLÁCIE TUKE 

V BOJI PROTI COVID-19

ORL ambulancia 

vo Východoslovenskom 

onkologickom ústave 

na Rastislavovej ulici 

motivovali a inšpirovali ďalších za-

mestnancov FMMR, doc. Ing. Branislava 

Buľka, PhD., doc. Ing. Gabriela 

Sučika, PhD., či doktoranda Ing. Jakuba 

Klimka, aby svojou pomocou 

prispeli tam, kde je to najviac 

potrebné, pričom spoločne vyrobili 

a skompletizovali takmer 300 kusov 

ochranných štítov. Štíty putovali 

medzi ľudí v prvej línii, napr. na Kliniku 

anesteziológie a intenzívnej medicíny 

v Košiciach, či Východoslovenský 

onkologický ústav na Rastislavovej 

ulici, ale aj mnoho ďalších. 

My z FMMR vieme, že naše štíty vznikli 

za výraznej podpory U. S. Steel Košice 

s.r.o. a prostredníctvom nich putovali aj 

do centier pre deti a rodiny.  Aj vďaka 

tejto podpore mohla naša fakulta rozšíriť 

svoju pomoc do GPO I. Prešov - Stará 

Pôrodnica, či stomatológom v Snine, 

aby mohli pracovať bezpečnejšie vďaka 

V pondelok 9. marca 2020 sa bežný, 

občas až rutinný život na FMMR zmenil 

na život s tieňom pandémie COVID-19. 

Ale život sa nezastavil, len spomalil. 

Prehodnocuje naše priority a učí nás 

žiť v obmedzeniach, ktoré sme doteraz 

nepoznali. A hlavnou prioritou sa pre 

nás stal boj proti ochoreniu, spôsobe-

ného koronavírusom SARS-CoV-2.

Už 28. marca 2020 sa do projektu 

„Pomôž nemocnici“ zapojila aj FMMR. 

Dobrý nápad a technická zručnosť 

nášho kolegu Ing. Petra Demetera, 

PhD. sa premietli do výroby úchytov 

na ochranné štíty. Odvtedy náš šikovný 

kolega prispel do projektu viac ako 

80 kusmi, ktoré putovali do viacerých 

kliník a ambulancií v rámci Slovenska. 

A poďakovania od zdravotníkov 

z ambulancií a oddelení nemocníc 
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Aktivity UVP TECHNICOM
               Stretnutie s hosťami  
 z Arménska a Moldavska

       Dňa 22. januára sa uskutočnilo v priestoroch UVP TECHNICOM 

pracovné stretnutie s partnermi projektu REFINE (Masters programme in 

Finance in Armenia and Moldova, https://www.reforming-finance.eu/) z Arménska 

a Moldavska, ktorý je riešený v rámci programu ERASMUS+ Capacity Building 

in Higher Education (lokálnym koordinátorom je EkF TUKE a koordinátorom 

projektu je University of Applied Sciences BFI Vienna). Cieľom stretnutia bola 

diskusia o zdieľaní dobrých skúseností z fungovania ekosystému technologického 

transferu na TUKE na báze UVP TECHNICOM a taktiež diskusia o možnostiach 

spolupráce v predmetnej oblasti s univerzitami v Arménsku a Moldavsku.

Výročné stretnutie partnerov  
projektu SME 4.0

V dňoch 19. – 20. februára 2020 sa v priestoroch UVP TECHNICOM uskutočnilo 

4. výročné stretnutie projektu H2020 „Smart Manufacturing and Logistics for 

SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment“. Podujatie poskytlo 

výskumníkom, doktorandom a priemyselným partnerom príležitosť na výmenu 

názorov na témy týkajúce sa zavedenia Industry 4.0 v malých a stredných 

podnikoch. Dva dni sa diskutovalo o technológiách, metódach a stratégiách, ako 

účinne a udržateľne implementovať Industry 4.0 v malých a stredných podnikoch. 

Stretnutie, ktoré bolo zorganizované pod záštitou prof. Vladimíra Modráka a jeho 

tímu, poskytlo účastníkom z USA, Rakúska, Talianska, Thajska a Indie nielen príle-

žitosť diskutovať o dôležitých vedeckých témach, ale aj spoznať Slovensko, najmä 

mesto Košice a  prispieť ku kultúrnemu obohateniu celého projektového tímu.

      Ako správne písať  
   texty na sociálnych sieťach? 

    Aj takýto postup sa dozvedeli účastníci zaujímavého 

workshopu Digitálny marketing na sociálnych sieťach, ktorý bol 

organizovaný dňa 2.3.2020 v UVP TECHNICOM v rámci akcelerač-

ného programu. Workshop bol zameraný  na copywriting. 

Po teoretickej časti, kde boli predstavené konkrétne rady a tipy, na čo  

sa zamerať a naopak, čomu sa vyvarovať, nezabudlo sa ani na precvičenie praktic-

kých zručností. Práve tie sú pre copywritera nevyhnutnou súčasťou jeho práce. 

V tejto časti si účastníci vyskúšali, aké je to vytvárať pútavý 

nadpis na propagáciu konkrétneho produktu, ale tiež to, aké 

náročné môže byť opravovanie cudzích článkov. 

         Seminár o umelej inteligencii  

       Dňa 22. januára 2020 bol organizovaný v priestoroch UVP TECHNICOM 

Slovak AI Meetup Seminar na tému „Reinforcement Learning part of AI“. 

Seminár viedol prof. Ing. Peter Sinčák, PhD. a prezentujúcimi v rámci 

seminára boli J. Magyar, MSc. a Lukáš Hruška, MSc. Záznam zo seminára 

je dostupný na: https://archiv.nti.sk?561683XH1KN3S027. 

Viac info o Slovak Artificial Intelligence Meetup viď na:  

https://www.meetup.com/Slovak-Artificial-Intelligence-Meetup/.

Marketingový reštart 

18.2.2020 sa konal v priestoroch UVP TECHNICOM v rámci akceleračného  

programu Startup centra TUKE workshop venovaný problematike marketingu  

a marketingovej komunikácie „Marketingový reštart“. Workshop viedol 

uznávaný expert v oblasti reklamy a marketingu Ján Grinvalský. Lektor 

pútavou interaktívnou formou uviedol účastníkov workshopu do problematiky 

marketingu, princípov marketingovej komunikácie a taktiež sa venoval stratégii 

budovania publika, používaným nástrojom pre identifikáciu publika, ale aj 

metódam a technikám ovplyvňovania zákazníka – zákazníckych rozhodovaní. 

Časť workshopu bola venovaná stratégiám budovania značky a vytváraniu 

kreatívnej komunikácie s publikom - ako si vybudovať cestu k publiku a skutočným 

obchodným príležitostiam.

     Rozbehni svoj projekt - Bootcamp  

 Dňa 5.3.2020 sa konal v spolupráci s UVP TECHNICOM úvodný bootcamp, 

ktorý je súčasťou inkubačného programu Rozbiehátor od Rozbehni sa! 

(https://rozbehnisa.sk/), do ktorého sa tento rok prihlásilo cca 250 podnika-

teľských nápadov. Tento inkubačný program pomáha ľuďom otestovať ich 

podnikateľské nápady, vypracovať biznis model a web na mieru, podstúpiť 

svoju prvú online marketingovú kampaň, získať prvé predobjednávky či 

zákazníkov a vo finále zabojovať o finančnú podporu z 18000€ fondu. 

Na bootcampe bolo prihláseným tímom alebo jednotlivcom predstavené 

úvodné zadanie, na základe ktorého prebehne selekcia nápadov, ktoré 

postúpia do ďalších fáz inkubačného programu. Taktiež sa zúčastnení 

zapojili do networkingových aktivít, kde navzájom konzultovali a vylep-

šovali svoje nápady. Táto časť programu zožala veľký úspech - skupinky 

rozbiehačov z rôznych slovenských miest už plánujú spoločné stretnutia, 

aby svoje nápady mohli posúvať vpred aj takouto interaktívnou formou. 

Z košického bootcampu bol organizovaný aj livestream, ktorý 

sledovalo vyše 200 divákov z celého Slovenska. 
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TUKE Space Forum  
 

Dňa 26.2.2020 bola v priestoroch UVP TECHNICOM 

„odštartovaná“ séria popularizačných prednášok 

projektu TUKE Space Forum. Záujemcovia o vesmírny 

výskum budú mať možnosť v pravidelných termínoch 

navštíviť zaujímavé prednášky o vesmírnom výskume. 

Prezentácie pripravené pre prvý polrok 2020 zahŕňajú 

najhorúcejšie témy súčasného výskumu vesmíru. Od výskumu 

gravitačných vĺn, čiernych dier, exoplanét, tmavej hmoty 

a energie cez ochranu planéty Zem pred nárazmi asteroidov 

a mapovanie hviezd, po výskum systému Slnko-Zem, 

cez prieskum magnetosféry Zeme a slnečného vetra. 

Prvá prednáška otvárajúca cyklus prednášok bola venovaná 

misii HERA: HERA je prvá misia ľudstva k binárnemu systému 

asteroidov. Je príspevkom Európskej vesmírnej agentúry 

ESA do veľkolepého experimentu, ktorého výsledkom bude 

technika na obranu našej planéty. HERA odštartuje v roku 

2024 a k svojmu cieľu, binárnemu systému Didymos, priletí 

v roku 2026. Menší z dvojice asteroidov systému Didymos 

je veľkosťou porovnateľný s Cheopsovou pyramídou a je 

najmenším asteroidom, aký kedy ľudstvo zblízka skúmalo. 

Misiu na webinári predstavil HERA Project Scientist 

Michael Küppers. Tak ako hovorí názov série prednášok, 

“Diskusie s vedcami” a slovo Forum v názve projektu, už 

pri tejto prvej prednáške bol dôraz kladený na diskusiu 

po prednáške. Michael Küppers odpovedal na všetky otázky 

divákov, od tých zameraných na misiu HERA, či na ďalšie 

techniky na odchýlenie asteroidov z nebezpečných 

trajektórií, na ťažbu na asteroidoch až po spoluprácu HERA 

misie s gitaristom skupiny Queen Brianom Mayom. 

Séria bude pokračovať prednáškou o Gaia misii Európskej 

vesmírnej agentúry ESA s cieľom vytvorenia najpresnejšieho 

3D katalógu hviezd a astronomických objektov doteraz. Je 

základným kameňom misie na zmapovanie viac než miliardy 

hviezd v Mliečnej dráhe a za ňou. Gaia je navrhnutá na astro- 

metrické pozorovania s ďaleko väčšou presnosťou ako  

doterajšie misie. Do vesmíru odštartovala v roku 2013  

a svoje merania tam bude realizovať až do roku 2022.  

Svetom Gaia misie nás prevedie Timo Prusti 

pôsobiaci ako Gaia Project Scientist.

                  Akceleračný program
  pre inovatívne projekty začína  

       Dňa 15.1.2020 sa v priestoroch UVP TECHNICOM 

konalo úvodné stretnutie startupov, ktoré uspeli v 10. kole 

súťaže startupov „Maš nápad?“ a získali tak 6 mesačný pobyt 

v Startup centre TUKE. V rámci úvodného stretnutia získali 

startupy detailné informácie o plánovanom priebehu akce-

leračného programu Startup centra TUKE, ktorého cieľom je 

podpora rozvoja inovatívnych projektov. Súčasťou úvodného 

stretnutia bolo aj motivačné vystúpenie zástupcu úspešného 

startupu Opre‘ cider. V rámci akceleračného programu budú 

organizované aj individuálne – mentorské a koučingové 

stretnutia a pravidelné networkingové stretnutia startupov, 

ktoré sú umiestnené v Startup centre TUKE a Inkubátore 

TUKE. Novým startupom v Startup centre TUKE želáme 

veľa úspechov pri rozvoji ich inovatívnych projektov. 

                Tímová súťaž študentov
        v oblasti elektrotechniky

26.2. 2020 sa v spolupráci s UVP TECHNICOM konalo 

po prvýkrát v jeho priestoroch veľké finále elektro tímovej 

súťaže, ktorú pre stredoškolských študentov pripravila 

spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. (VSD). Dvanásť 

tímov zo šiestich partnerských škôl spoločnosti VSD pracovalo 

štyri mesiace na svojich funkčných modeloch. Úlohou 

študentov bolo zostrojiť prototyp zariadenia inteligentnej 

domácnosti a preukázať úsporu elektrickej energie, ako 

aj vyčísliť prínosy verzus náklady spojené s navrhovaným 

riešením. Projekty boli skĺbením znalostí z energetiky 

a programovania, mnohé prihliadali aj na životné prostredie. 

Na prvých troch miestach sa umiestnili: 1. SOŠ automobilová, 

Košice, 2. SOŠ technická, Michalovce, 3. SOŠ elektrotechnická, 

Poprad – Matejovce. S najoriginálnejším nápadom prišli žiaci 

z SOŠ elektrotechnickej, Poprad – Matejovce. Ich elektroped 

nespaľuje len kalórie členom domácnosti, ale vďaka inteli-

gentnej mikro elektrárničke, ktorá automaticky spolupracuje 

s elektroinštaláciou domu prostredníctvom RF komunikácie, 

znižuje spotrebu elektrickej energie. Ako bonus pridali 

automatické odpájanie elektrických spotrebičov pri odchode 

z domu pomocou jednoduchého magnetického snímača 

polohy zámku. Aj preto im komisia udelila špeciálnu cenu.

Inovačný ekosystém
regiónu je v centre záujmu
projektu RECORD 

V dňoch 28.-29. januára 2020 sa pod záštitou EkF TUKE, 

ktorá je partnerom v medzinárodnom projekte RECORD, 

Interreg Europe konala exkurzia zahraničných hostí. 

Prvý deň sa odohral v priestoroch UVP TECHNICOM. Na úvod 

Ing. Prídavok privítal prítomných hostí a formou krátkej 

prezentácie predstavil mesto Košice nielen z pohľadu 

ekonomicko-hospodárskeho, ale aj jeho historickú a kultúrnu 

stránku. Tematický blok začal JUDr. Čižmár, ktorý predstavil 

UVP TECHNICOM. V ďalšej časti vystúpili zástupcovia dvoch 

vybraných startupov umiestnených v Inkubátore TUKE: 

CEELABS (https://merito.tech/) a Smart@Maintenance. Pred 

obedom sa účastníci presunuli do Laboratória železničnej 

dopravy, ktoré sa zaoberá implementáciou RFID technológií 

v železničnej doprave. Poobedňajší program bol venovaný 

návšteve Prototypového a inovačného centra SjF TUKE, 

ktoré je budované na báze optimálneho mixu expertných 

znalostí, vekovej štruktúry a dôkladného poznania 

akademického i priemyselného prostredia, s využitím 

výnimočných výskumných kapacít celej univerzity

Druhý deň bol venovaný exkurzii v TATRAVAGÓNKA, a. s. 

v Poprade, ktorá patrí medzi najvýznamnejších výrobcov 

nákladných železničných vozňov a podvozkov v Európe.
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SjF zriadila nové spoločné 
pracovisko s firmou MASAM
Vďaka unikátnemu spoločnému 

výskumno-vývojovému centru medzi 

akademickou a priemyselnou sférou 

získajú študenti fakulty možnosť 

praxe v bezprostrednom kontakte 

s priemyslom v oblasti rezného náradia 

a obrábania ťažko obrábateľných 

zliatin, ktoré sú určené predovšetkým 

pre letecký, kozmický a biomedicínsky 

priemysel. Predstavitelia MASAM 

oceňujú potenciál našich pracovníkov 

a študentov. „Oni majú licenciu 

na výrobu, my zas máme zručných ľudí, 

a tak je synergická spolupráca na svete,“ 

uviedol dekan fakulty prof. Jozef 

Živčák. „Zamerali sme sa na náročnú 

high-tech technológiu z hľadiska 

materiálov a výroby. Ide o oblasť 

leteckých a kozmických materiálov 

a oblasť biomedicínskeho inžinierstva. 

Každá z nich má veľmi vysoké požiadavky 

na kvalitu.“ vyjadril sa dekan fakulty. 

Firma získala cenného partnera 

z akademického prostredia pri riešení 

náročných výskumno-vývojových 

a technických úloh. „Koncom roka 2019 

sme už začali reálne robiť projekty, ktoré 

sú určené prevažne pre letecký vesmírny 

program a rozhodli sme sa vzájomným 

dohovorom aj na SjF, že by sme mohli 

ísť aj do spolupráce s univerzitami 

zo zahraničia,“ vysvetlil Milan Mandák, 

konateľ spoločnosti MASAM, s.r.o. 

Ide konkrétne o ruskú Samarskú 

štátnu univerzitu, ktorej delegácia 

na čele so Sergejom Kornilovom 

navštívila Strojnícku fakultu. Pri tejto 

príležitosti predstavitelia každej 

zo strán spoločne odhalili pamätnú 

tabuľu umiestnenú pred vchodom 

do Prototypového a inovačného 

centra Strojníckej fakulty TUKE. 

Spájanie teoretického štúdia s reálnymi 

skúsenosťami z praxe si cenia najmä 

študenti. „Dnes je problém nájsť šikovných 

ľudí, ktorí sa hneď po škole vedia uplatniť 

v praxi a rozumeli by parametrom 

stroja, parametrom materiálov, rezným 

rýchlostiam a podobne. Keď sa tým 

začnú zaoberať ešte počas štúdia, naberú 

také skúsenosti, aké by po skončení 

školy zdĺhavo získavali. Kombinácia 

štúdia s praxou už na univerzite je 

na nezaplatenie,“ zhodnotil Miroslav 

Palko, študent doktorandského štúdia.

Strojnícka fakulta TUKE na základe 

doterajšej spolupráce zriadila 

spoločné vývojové pracovisko 

s významnou spoločnosťou 

MASAM s.r.o. s prepojením 

na odberateľa vyvinutých výrobkov 

a technológií - Samarskú štátnu 

univerzitu z Ruskej federácie. 

meniacich sa podmienok trhu práce,“ 

konštatoval dekan SjF prof. Jozef Živčák. 

TestBed 4.0 vytvára ďalšiu platformu pre 

zintenzívnenie kooperácie univerzity 

a praxe, pružne reaguje na potreby 

digitálnej transformácie inováciou 

študijných programov s dôrazom 

na získavanie nových zručností. 

Strojnícka fakulta TUKE zaznamenala 

významný príspevok pri plnení svojho 

programu digitálnej transformácie 

otvorením nového priemyselne 

orientovaného laboratória – TestBed 

4.0. Slovenský priemysel potrebuje 

zakcelerovať, aby v rámci potrieb 

súvisiacich s prebiehajúcou digitálnou 

transformáciou dokázal udržať konku-

rencieschopnosť. TestBed 4.0 je jedným 

z nástrojov, ktorý dokáže transformačné 

zmeny významne podporiť. Kľúčovým 

partnerom SjF pri tejto inovácii je 

spoločnosť SOVA Digital, ktorá je jedným 

z najvýznamnejších predstaviteľov 

realizácie programu Digitálnej trans-

formácie Slovenska a centrom rozvoja 

inovácií v priemysle v úzkej spolupráci 

s vysokými školami. Význam a jedineč-

nosť tohto laboratória spočíva vo fakte, 

že sa jedná o prvý slovenský testbed 

zameraný na technológie a procesy 

Industry 4.0 a digitálnu transformáciu 

priemyselných podnikov. SOVA Digital 

bude prevádzkovať testbed so svojimi 

vyškolenými pracovníkmi v spolupráci 

s pracovníkmi a študentmi SjF.

TestBed 4.0 bol slávnostne otvorený 

20. februára 2020 za účasti zástupcov 

Ministerstva hospodárstva, vedenia 

univerzity, priemyselných organizácií 

a osobností slovenského priemyslu. 

„TestBed 4.0 umožní firmám testovanie 

v laboratórnych podmienkach, vyskúšať 

si viaceré varianty a implementovať už 

overené riešenie. Takéto pracovisko je 

prvé na Slovensku a jedno z mála aj v stre-

doeurópskom regióne.“ približuje plány 

jedinečného pracoviska Martin Morháč, 

predseda predstavenstva SOVA Digital. 

TestBed 4.0 otvára študentom 

a výskumným pracovníkom univerzity 

nové možnosti. „Strojnícka fakulta 

TUKE je silnou a progresívnou vedecko-

-výskumnou a vzdelávacou inštitúciou 

so silným vplyvom na rozvoj strojárstva 

na Slovensku. Sme lídrami v rôznych 

oblastiach, schopní zabezpečiť požiadavky 

na výnimočné inovácie a transfer 

technológií, vrátane implementácie 

platformy Priemyslu 4.0 a Digitálnej 

transformácie Slovenska 2030, a to 

s pružnou reakciou a rešpektovaním 

Autor: 

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

Na SjF otvorili prvý TestBed 
Industry 4.0 na Slovensku
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Návšteva v ateliéri 
sochára Jána Mathého
Dňa 21. 1. 2020 navštívil rektor 

TUKE Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. 

Stanislav Kmeť, CSc. spolu s dekanom 

FU doc. Ing. Jánom Kanóczom, CSc. 

a prof. Tomášom Sabolom prof. MUDr. 

Evu Mathé, CSc. v ateliéri košického 

sochára Jána Mathého. 

Významný košický sochár Ján Mathé 

sa narodil 14. júna 1922 a zomrel 

5. júna 2012 v Košiciach. V rokoch 

1945-1950 študoval na pražskej 

Akadémii výtvarných umení u Otakara 

Španiela. Patril ku generácii, ktorú 

ovplyvnil tragický pocit z prežitej vojny. 

Mathé odmietal tvoriť v ideologickom 

obmedzení doktríny socialistického 

realizmu a nezúčastňoval sa na dobovej 

monumentálnej pamätníkovej tvorbe. 

Jeho celoživotnou témou bola najmä 

oslava humanizmu a zrodu života, 

ktorú spracovával v modernistickom 

duchu. Jeho najznámejšie sochárske 

dielo je Plod života z roku 1977 určené 

pre sídlisko Nad Jazerom. Medzi 

ďalšie známe sochy patria Stojaca 

rodina, Vzlet, Odpočívajúca rodina, 

Biomorfná hmota, Rozlet a Klíčenie. 

Samostatnú výstavu mal až ako šesťde-

siatdvaročný v roku 1984 v Slovenskej 

národnej galérii v Bratislave, a o dva 

roky neskôr i v domácich Košiciach 

vo Východoslovenskej galérii. Mathého 

sochy sú inštalované na Terase, Severe, 

Mieri, Jazere a v centre mesta. V roku 

2010 bola publikovaná prvá sochárova 

monografia s titulom Ján Mathé - hľadač 

dobra. V roku 2013 bolo po umelcovi 

pomenované námestie v košickej 

mestskej štvrti Sever, kde je inštalované 

umelcovo súsošie Odpočívajúca rodina. 

Mathého rodinný dom s ateliérom, kde 

umelec žil a tvoril so svojou manželkou 

Evou, detskou lekárkou, sa stal v roku 

2019 národnou kultúrnou pamiatkou.

Predmetom rozhovoru bola aj otázka 

spolupráce s Fakultou umení s cieľom 

oboznámiť poslucháčov fakulty 

s tvorbou tohto významného košického 

sochára. Periodické návštevy študentov 

v rodinnom dome pána a pani Mathé, 

v ktorom sa nachádza aj ateliér, umožnia 

budúcim umelcom bližšie sa oboznámiť 

s jednotlivými dielami majstra.

Autor: 
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Dekan SjF TUKE získal  
ako prvý zahraničný vedec 
titul Dr. h. c. na Politechnike 
Białostockiej
27. februára 2020, počas slávnostného 

zasadnutia Akademického senátu, 

Technická univerzita Bialystok udelila 

najvyššiu akademickú hodnosť, titul 

Dr. h. c. profesorovi Jozefovi Živčákovi, 

dekanovi Strojníckej fakulty TUKE. „Je 

to výnimočný akt, pretože prof. Živčák 

sa stáva 11-tým Dr. h. c. na tejto 

univerzite, ale ako prvý pochádza 

zo zahraničia“ zdôraznil rektor Technickej 

univerzity Bialystok prof. Lech Dzienis. 

Ocenenie inicioval prof. Andrzej 

Seweryn, dekan Strojníckej fakulty 

Technickej univerzity Bialystok, ktorá 

spolupracuje s profesorom už 20 rokov, 

najmä v oblasti biomechaniky, protetiky 

a ortotiky. „Prof. Živčák sa zúčastnil 

na vzdelávacom procese našich študentov, 

podporil našich zamestnancov v profesio-

nálnom rozvoji, zúčastnil sa na spoločnom 

výskume. Pomáhal budovať pomerne 

mladú vedeckú disciplínu - biomedicínske 

inžinierstvo, ktorá je v súčasnosti jednou 

z desiatich najviac hodnotených vedeckých 

disciplín na našej univerzite. Tento čestný 

doktorát je preto vyvrcholením obdobia 

spolupráce trvajúcej viac ako 20 rokov. 

Pre nás je to veľmi cenná medzinárodná 

spolupráca, ktorá významne prispieva 

k internacionalizácii našej univerzity“ 

povedal rektor Dzienis. Rektor zdôraznil, 

že prof. Živčák je nielen vysokoškolským 

Autor: 

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

na to vždy odpoviem: nejde o vzdialenosť, 

ide o srdce. Cením si priestor, ktorý mi 

univerzita v Bialystoku dala, vysokú 

úroveň našej spolupráce a dlhodobých 

kontaktov pri vzdelávaní študentov, 

tútorov, asistentov, docentov, profesorov. 

Realizovali sme veľa projektov a dosiahli 

svetovú úroveň vedomostí a vedeckej 

práce“ zdôraznil profesor Živčák.

Blahoželáme Dr. h. c. mult. prof. Ing.  

Jozefovi Živčákovi, PhD. MPH k jeho 

významnému medzinárodnému 

oceneniu a želáme mu veľa síl v jeho 

ďalšej činorodej práci, ktorá prináša 

jedinečné inovácie na úrovni svetových 

prvenstiev, oceňované širokou zahra-

ničnou vedeckou komunitou a šíri dobré 

meno Technickej univerzity v Košiciach.

učiteľom s medzinárodnou autoritou, ale 

predovšetkým priekopníkom vo vývoji 

a implementácii implantátov na mieru 

pomocou aditívnych technológií. 

Nový Dr. h. c. prof. Jozef Živčák 

vo svojom príhovore poukázal 

na prelomové zmeny v jeho kariére. 

„Keby mi niekto povedal pred 20 rokmi, 

že budem viesť tím technikov, ktorí 

budú úzko spolupracovať s lekármi, 

a to aj na operačnej sále – považoval 

by som to za sci-fi. Dnes je to pre mňa 

samozrejmá a povinná záležitosť.“ 

„Symbióza činnosti biomedicínskych 

inžinierov a lekárov prináša skvelé 

výsledky a pre mňa aj veľké uspokojenie. 

Ak sa ma niekto pýta: Profesor, prečo 

chodíte do Bialystoku? Univerzity 

vo Varšave a Wroclavi sú bližšie. Ja 
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S cieľom posilnenia rozvoja manažmentu 

vo vodnom sektore v Európe vznikol 

unikátny „European Junior Water 

Programme“ určený pre mladých 

profesionálov. Ten poskytuje príležitosť 

odborníkom pôsobiacim na rôznych 

priemyselných témach v oblasti kvality 

vody naprieč Európou spolupracovať 

na projektoch a vymieňať si vedomosti 

a osvedčené postupy v úzko súvisiacom 

boji proti klimatickým zmenám. 

Do projektu zapojil Fakultu materiálov, 

metalurgie a recyklácie prodekan pre 

vedu, inovácie a zahraničné vzťahy 

Maroš Halama. Ako „Junior project 

leader“ sa programu zúčastňuje Hedviga 

Horváthová. Program odštartoval v júni 

2019 v Bruseli a bude prebiehať 2 roky. 

Členovia tímu spolu s organizátormi 

a školiteľmi sa stretávajú každé 3 

mesiace v mieste jedného z účastníkov 

po dobu jedného týždňa. Tím EJWP 

tvoria účastníci z 8 rôznych regiónov 

Európy z týchto inštitúcií: Aqua Alarm 

(NOR), Welsh Water (WALES), Isle 

Utilities (ITA), Delfland Water Authority, 

Water Footprint Implementation 

(NL), De Watergroep, Water Europe 

(BEL) a samozrejme nechýba FMMR 

TUKE. Súčasťou školení je aj návšteva 

prevádzok na spracovanie odpadovej 

vody, odborné prednášky na aktuálne 

témy vo vodnom sektore v Európe, 

no súčasťou sú aj nemenej zaujímavé 

školenia „soft skills“. EJWP skupina už 

má za sebou skoro polovicu programu. 

V Decembri 2020 to bude práve FMMR, 

ktorá v spolupráci s UVP TECHNICOM 

bude na svojej pôde hostiť účastníkov 

EJWP. A my sa už teraz tešíme na to, 

aké inovatívne riešenia prinesieme 

za pomoci európskych odborníkov pre 

vodohospodársky systém v regióne. 

Na poslednom tréningu v Holandsku 

sa účastníci zamýšľali nad tým, aká je 

vízia fungovania vodohospodárskeho 

systému v mestách budúcnosti. Využili 

pritom „PESTEL“ analýzu (politický, 

ekonomický, sociálny, technologický, 

environmentálny, právny rámec) 

zameranú na vývoj, ktorý sa v súčasnosti 

odohráva v EÚ. Medzi trendmi, ktoré 

sa zadefinovali ako najviac ovplyvňu-

júce všetky regióny patria bezpochyby 

klimatické zmeny a urbanizácia. Naopak 

medzi trendmi, ktoré sú typické pre 

jednotlivé regióny, boli napr. zvýšenie 

aktivít v podzemí pre región Delfland 

či zvyšovanie záujmu o rekreáciu 

v Košickom regióne využívajúcich vodné 

plochy s nezávadnou vodou. Na základe 

definovaných trendov a zapojenia 

extrémneho pohľadu bol vytvorený 

scenár v budúcnosti do roku 2050 

pre každý región. Počas prezentácie 

týchto „out of box“ projektov boli 

predstavené nielen analýzy a scenáre, 

ale zároveň aj akčné plány potrebné 

na zaistenie kvality vody. Pre členov 

tímu to bolo veľmi poučné, pretože aj 

keď sme Európania, každý región má iné 

priority, podľa toho, či sa nachádza pod 

hladinou mora (Holandsko) alebo nevie 

zachytávať kvalitnú vodu v mestách 

(Slovensko). Pre všetky zúčastnené 

organizácie je to výborná škola! Viac 

o aktivitách FMMR v programe EJWP: 

https://juniorwaterprogramme.eu/

Autor: 
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Cesta FMMR  
v Európskom manažmente 
vo vodnom sektore

Vodík je popri batériách ďalší 

z kľúčových obnoviteľných vektorov, 

ktorému sa venuje v popredných 

svetových ekonomikách značná 

pozornosť vedeckej, obchodnej, 

politickej, ale aj verejnej komunity. 

Slovensko zatiaľ nezaviedlo efektívny 

národný program k vodíkovým technoló-

giám. Z toho dôvodu skupina odborníkov 

za podpory JRC vypracovala štúdiu, aby 

zistila potenciál vodíkových technológií 

šitých na mieru pre Košický samospráv-

ny kraj (KSK). Tá má za úlohu pomôcť 

naplniť EÚ ambiciózne nastavené envi-

ronmentálne ciele. KSK by tak spoločne 

s univerzitami a s podporou fondov 

EÚ rád preskúmal možnosti a dôsledky 

väčších verejných a súkromných 

investícií do vodíka ako alternatívneho 

zdroja energie a jeho potenciál pre 

ďalšie inovatívne aplikácie. Cieľom 

štúdie bolo zistiť, kde sa dajú nasadiť 

vodíkové technológie naprieč 

priemyselnými sektormi od výroby 

energie, uskladnenia, transportu, 

dopravy, moderného oceliarstva, ale 

aj vo výskume a vývoji, to všetko ruka 

v ruke s výzvami vo vzdelávaní, spĺňajúc 

tie najvyššie bezpečnostné kritériá. 

Štúdia obsahuje aj odporúčania pre 

akčné plány, ktoré môžu pomôcť regiónu 

prispôsobiť sa vysoko-konkurenčnému 

TUKE, UPJŠ a NVAS 
vypracovali 
Vodíkovú štúdiu 
pre KSK prostrediu v dekarbonizačnej 

ekonomike a dovolí nastaviť a stanoviť 

politické rozhodnutia do budúcnosti. 

V histórii sa totiž ukázalo, že každý 

pokrok ľudskej spoločnosti súvisel 

s pokrokom vo využívaní energie 

a prudkými zmenami v technológiách. 

Len nedávno sme otvárali semester 

s jedným z najväčších vynálezcov 

slovenských dejín, ktorý posunul 

inovácie v energetike z malej krajiny 

v srdci Európy a neskôr z ETH Zürich 

do celého sveta. Bol to učiteľ Alberta 

Einsteina, skromný Aurel Stodola, 

ktorý začal štúdium v našom kraji. 

V súčasnosti s masívnou digitalizáciou 

a inteligentnými IT riešeniami paralelne 

prebieha aj transformácia spoločnosti, 

tzv. Society 5.0. A preto by sme nemali 

v Košickom regióne čakať ďalšie 

desaťročie, aby sme v jednom kroku 

mohli implementovať vodíkové techno-

lógie v boji proti klimatickým zmenám 

a súčasne inovovali priemysel. Využitím 

vodíkových technológií môžeme tak ťažiť 

výhody už v ranom období prebiehajúcej 

transformácie energetiky. Myšlienka 

využívania vodíkových technológií pri 

uskladnení alebo preprave energie nie 

je nová a dlhoročné skúsenosti existujú 

z vesmírneho a vojenského výskumu. 

Cielený výskum vodíkových technológií 

v EÚ mimo týchto sektorov sa však 

začal až po roku 2000 a v posledných 

rokoch sa zintenzívnil so zlepšením 

účinnosti palivových článkov. Vďaka 

moderným materiálom je používanie 

vodíkových technológií efektívnejšie. 

V tejto prebiehajúcej „koronakríze“ 

to nebude vôbec ľahké a aj posledné 

vety štúdie boli písané v časoch, keď 

sa aplikovali masívne opatrenia proti 

pandémii a na svetovom akciovom trhu 

došlo k bezprecedentným historickým 

stratám. Dúfame teda, že v týchto 

energeticky a biologicky labilných 

časoch dôjde k renesancii pri aplikácii 

veľmi inovatívnych technológií, ako 

je napríklad zelený vodík, pretože 

svet už nebude ako predtým. Pevne 

dúfame, že inteligentné riešenia zlepšia 

kvalitu života nielen mimo Slovenska. 

Autori: 
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doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., 

doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.
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Pre Jumpstarter 
Workshop Košice

Vo štvrtok sa za účasti trénera z EIT 

Raw Materials Hansa Westerhofa 

uskutočnil workhop na rozvoj 

podnikateľských zručností a podni-

kateľského plánu s cieľom podpory 

v prestížnej súťaži európskeho 

formátu, EIT Jumpstarter.

EIT Jumpstarter 2020 bola skutočne 

zaujímavá udalosť. Hans najskôr 

predstavil účastníkom, čo je EIT 

Raw Materials a čo je ich práca.

Zvyšok času sa hovorilo o startupoch, 

nápadoch na podnikanie a o tom, 

ako ich vylepšiť, ako by bolo možné 

realizovať business plán od myšlienok 

až po konečnú fázu, výrobky 

a služby umiestnené na trhu.

Počas workshopu mali účastníci príle-

žitosť otestovať svoje nápady z rôznych 

hľadísk, najmä z pohľadu zákazníka. 

Hovorilo sa o tom, prečo ľudia kupujú 

27. FEBRUÁR 2020 

UVP TECHNICOM, TUKE

výrobky, prečo ich potrebujú. Dozvedeli 

sa, že najlepším spôsobom, ako začať 

podnikať, je nájsť riešenie niektorých 

už existujúcich problémov a pochopiť 

psychologickú stránku zákazníka. 

Vďaka business analýze, ktorú Hans 

na workshope rozvinul, si účastníci 

uvedomili, že ich biznis nápad môže byť 

skutočný, ale musia postupovať systema-

ticky, prispôsobovať plán požiadavkám 

a podmienkam a efektívne ho spravovať.

Na konci eventu si účastníci prešli 

asistovaným procesom vypĺňania 

žiadosti do programu EIT Jumpstarter, 

aby boli schopní akýkoľvek svoj 

nápad posunúť aj v budúcnosti.

Veríme, že niektoré business nápady, 

pochádzajúce z tohto workshopu 

sa nakoniec skutočne uplatnia na trhu.

Podujatie sa podarilo zrealizovať vďaka 

organizácii EIT Raw Materials Regional 

Center Košice pri Fakulte baníctva, 

ekológie, riadenia a geotechnológií 

TUKE a s podporou UVP TECHNICOM.

Autori: 

Ing. Klaudia Šándorová, PhD., 

Ing. Tomáš Pavlik, PhD.

Dňa 4. februára 2020 sa na pôde FBERG 

Technickej univerzity v Košiciach 

uskutočnilo stretnutie so zástupcami EIT 

Raw Materials Academy Ferdinandom 

Bulmerom a Madai Ferencom. 

Obaja páni informovali študentov 

o možnosti inžinierskeho štúdia 

na EIT Raw Materials Academy. 

Akadémia EIT Raw Materials je schopná 

ponúknuť študentom jedinečnú príle-

žitosť učiť sa v dynamickom prostredí 

so zameraním na výzvy v reálnom živote. 

EIT Raw Materials je iniciovaná a financo-

vaná v rámci EIT (Európskeho inovačného 

inštitútu a technológie) a ten patrí 

v správe pod orgány Európskej únie. 

špecialistom, a tak prispievať k dosaho-

vaniu cieľov v rámci EIT Raw Materials. 

Cieľom EIT Raw Materials je vychovávať 

v Európe nové generácie s potrebným 

podnikateľským zmýšľaním pre 

navrhovanie a poskytovanie nových 

riešení. V rámci programu študenti 

dostanú tiež šancu spolupracovať 

na medzinárodnej úrovni, rozvíjať 

sa, tvoriť udržateľné riešenia pre 

hospodársku prax ako aj pre udržateľné 

environmentálne a spoločenské výzvy.

Značka EIT je zárukou kvality, 

ktorá sa udeľuje iba za vynikajúce 

vzdelávacie programy na inžinierskej 

a doktorandskej úrovni. Ako študenti 

týchto programov s označením EIT 

budú poslucháči súčasťou najväčšej 

European Raw Materials network 

(Európskej siete surovín) - s viac ako 

120 hlavnými a pridruženými partnermi 

a 180 projektovými partnermi z viac ako 

20 Európskych krajín. Títo partneri sú 

z rôznych odvetví, a to od univerzitného 

prostredia cez výskumné inštitúcie až 

po priemysel. Ako študent EIT Label 

budú mať poslucháči možnosť stať sa 

súčasťou tohto procesu angažovaného 

partnerstva, ako aj možnosť stať sa 

Autor: 
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EIT Raw Materials ponúka 
množstvo úžasných možností
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Dni otvorených dverí 
na SvF TUKE 2020
Lepšie raz zažiť ako stokrát čítať. 

V tomto duchu sa niesli aj tohtoročné 

Dni otvorených dverí na Stavebnej 

fakulte TUKE, ktoré sa uskutočnili  

25. – 26.2.2020. Dvere do učební 

a laboratórií sme otvorili pre záujemcov 

o štúdium zo stredných škôl, ale aj 

širšiu verejnosť. Počas tohto podujatia 

sme interaktívnou formou predstavili 

možnosti štúdia a študentského života, 

ukázali sme inovatívne spôsoby výučby 

a v laboratóriách si návštevníci pozreli 

fungovanie najnovších špičkových 

zariadení a prístrojov využívaných pri 

výskume a výučbe. V rámci virtualizácie 

sme predstavili využitie holografických 

okuliarov na zobrazenie staveniska 

a tiež aj 3D model staveniska vytlačený 

na 3D tlačiarni. V ňom sa záujemcovia 

pomocou okuliarov na virtuálnu realitu 

prechádzali a dozvedeli sa, na čo je 

dobré priestorové zobrazenie staveniska. 

Mali aj možnosť vidieť vysokopresné 

zameranie reálnej budovy a jej prenos 

do digitálneho sveta prostredníctvom 

3D laserového skenovania. V súčasnosti 

je dôležité reflektovať na stav 

klimatickej zmeny a stavať stavby 

priateľské k životnému prostrediu. 

Účastníci mohli vidieť model zeleného 

domčeka vyrobeného z materiálov 

na báze druhotných surovín a tiež 

si mohli pod mikroskopom pozrieť aj 

štruktúru materiálov, z ktorých bol 

postavený. Zaujímavým riešením bola 

parkovacia plocha použitím vodo-

priepustného betónu. Programovanie 

povodňovej vlny v závislosti 

od množstva zrážok, či projektovanie 

vodovodnej siete pomocou geograficko-

-informačných systémov vyvolalo 

mnoho pozitívnych reakcií. Na podujatí 

nechýbali ani rôzne didaktické hry 

a hlavolamy, ktoré preverili logické 

myslenie a súťaživosť účastníkov. Bohatý 

bol aj program odborných prednášok 

z praxe, kde medzi rečníkmi nechýbali 

zástupcovia spoločností Metrostav, 

Strabag, SG Ecophon, Geodeticca, 

Autor: 

RNDr. Katarína Krajníková, PhD.

Zlínstav, Hescon, Hilti, ale aj Správy 

a údržby ciest Prešovského samospráv-

neho kraja. Účastníci sa tak dozvedeli 

viac o aktuálnych trendoch vývoja 

v rôznych oblastiach stavebníctva. 

Súčasťou boli aj spontánne diskusie 

študentov, pedagógov a zástupcov 

firiem o uplatnení „mladých stavbárov“ 

v praxi. Prvý deň uzavrel blok prednášok 

a ukážok v oblasti BIM technológií 

spoluorganizované BIM asociáciou 

Slovensko. Vyvrcholením druhého dňa 

bolo finále odbornej súťaže ConstruCom, 

kde si svoje vedomosti a zručnosti 

porovnávali tímy študentov stredných 

škôl. Úspešní finalisti zo Strednej 

priemyselnej školy techniky a dizajnu 

v Poprade a zo Strednej priemyselnej 

školy stavebnej Oskara Winklera 

z Lučenca prezentovali svoje zaujímavé 

projekty. Študentom a školám srdečne 

blahoželáme. Tešíme sa, že naše DOD 

sa tešia veľkej obľube a veríme, že mnohí 

stredoškoláci si práve u nás budú chcieť 

postaviť svoju úspešnú budúcnosť.

Áno, je to možné. Snažia sa o to 

pracovníci Stavebnej fakulty TUKE spolu 

so svojimi kolegami z University of Porto, 

University of Zagreb, Aristotle University 

of Thessaloniki a zástupcami stavebnej 

praxe v rámci budovania strategického 

partnerstva projektu Erasmus+. 

Každé stavenisko predstavuje 

dynamický a zložitý priestor, ktorý je 

okrem iného charakteristický i zvýšenou 

mierou úrazovosti pracovníkov. Jednou 

z možností pre inovatívny návrh, 

modelovania a riadenia bezpečnostných 

podmienok uskutočňovania stavieb  

je  využitie imerzívnych systémov 

virtuálnej reality. Tieto systémy  

dokážu „pohltiť“ človeka vo virtuálnej 

realite a preniesť ho do priestorov 

namodelovaného staveniska. 

Vytvorené imerzívne digitálne nástroje 

umožňujú simuláciu rôznych stavenísk 

a stavebných scenárov, ktoré poskytujú 

virtuálny priestor pre identifikáciu 

a prevenciu bezpečnostných rizík. 

Cieľom projektu Erasmus+ 2019-1-

SK01-KA203-060778 Construction 

Safety with Education and Training 

using Immersive Reality (CSETIR) je 

vývoj inovatívnych a interaktívnych 

riešení VR/AR (virtuálnej a rozšírenej 

reality) na predchádzanie vzniku úrazov 

v stavebníctve; a následné vytvorenie 

použiteľných nástrojov pre pracovníkov, 

technikov a študentov stavebných fakúlt 

(ako budúcich účastníkov výstavby), 

ktoré bude možné využiť v každom 

stavebnom projekte. Taktiež sa zameria 

na vytvorenie príručiek a online 

platformy, ktorá poskytne všetkým 

záujemcom prístup k interaktívnym 

materiálom a zdrojom potrebných pre 

tvorbu rôznych stavebných scenárov. 

Vstupnými parametrami modelovania 

bezpečnostných rizík na staveniskách 

budú informačné modely stavieb 

a knižnice bezpečnostných zariadení 

stavenísk vo VR/AR využitím imer-

zívnych systémov s prihliadnutím 

národných legislatívnych obmedzení. 

Interaktívne nástroje bude možné použiť 

on-line v rámci M-learningu v závislosti 

od potrieb intenzity školiacich aktivít.

Zodpovedným riešiteľom projektu 

CSETIR je dekan Stavebnej fakulty 

doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. 

V súčasnosti máme úspešne za sebou 

prvé úvodné stretnutie so zástupcami 

všetkých partnerov projektu, ktoré 

sa uskutočnilo v októbri 2019 

v Košiciach. Ďalšie naplánované 

stretnutie sa malo uskutočniť v marci 

2020 v portugalskom meste Porto. Tieto 

naše plány boli prerušené hlavnou 

témou súčasnosti – situáciou okolo 

Covid-19. Ani to nás neodradilo a druhé 

stretnutie sme zrealizovali on-line. 

Do ukončenia projektu v septembri 2022 

nás čaká ešte veľmi veľa zaujímavej 

práce, ale každý z nás sa snaží svojím 

dielom prispieť k znižovaniu bezpečnost-

ných rizík na staveniskách, čím by sektor 

stavebníctvo nepredstavoval jedno 

z bezpečnostne najrizikovejších odvetví. 

Autor: 

Ing. Marcela Spišáková, PhD.

Je možné znížiť bezpečnostné 
riziko na stavenisku pomocou 
virtuálnej reality?
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Pripomenutie  
histórie vysokoškolákom

Na pôde Technickej univerzity 

v Košiciach sa 27.2.2020 v pred-

náškovej miestnosti P25 uskutočnil 

odborný seminár Návrat k minulosti 

na tému Viedenskej arbitráže pod 

záštitou Katedry spoločenských vied 

za spoluúčasti inštitúcií - Domu Matice 

slovenskej v Košiciach a Oblastnej 

organizácie Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov, ktorých 

vzájomná spolupráca má už dlhšiu 

históriu. V tejto triáde zástupcovia 

inštitúcií, Daniela Hrehová, Michal 

Matečka a Monika Gergeľová, hneď 

v uvítacích príhovoroch podotkli, 

prečo spoločne vnímali potrebu 

venovať pozornosť tejto dramaticky 

do života Slovákov zasahujúcej 

udalosti. Ich zámerom bolo priblížiť 

vysokoškolákom obdobie okupácie, 

ktoré zasiahlo do života všetkých 

vrstiev obyvateľstva Slovenska bez 

ohľadu na národnostnú, rasovú, sociálnu 

či náboženskú príslušnosť. Hneď 

v úvode privítala členov akademickej 

obce, Matice slovenskej, Zväzu proti-

fašistických bojovníkov a zvedavých 

vysokoškolákov moderátorka podujatia 

Daniela Hrehová a uviedla prítomných 

do historického diania vtedajšieho 

obdobia. Následne vyzvala pozvaných 

prednášateľov k osvetleniu historického 

momentu -Viedenskej arbitráže, ktorá 

spôsobila zásadné korektúry mapy 

Slovenska, čo významne ovplyvnilo 

historický vývoj krajiny a taktiež 

spolunažívanie národov na jazykovo 

zmiešanom území. Obdobie okupácie 

priblížili predseda MS JUDr. Marián 

Gešper, pedagógovia z Katedry 

spoločenských vied: PhDr. ThLic. Ján 

Mičko, PhD.- filozof, Mgr. Matúš 

Béreš, PhD.- politológ, za OVZPB 

vystúpila so svojou prednáškou Mgr. 

Alena Tabáková, PhD. Všetky vystúpenia, 

ktoré sa dotkli historických okamihov, 

boli veľmi obsahovo nasýtené, popretká-

vané historickými dokumentmi, živými 

vstupmi pamätníkov formou videí, 

obohacujúce a podnecujúce k diskusii. 

Prednášatelia sa zhodli na myšlienke, 

že hoci pamätníkov tejto dramatickej 

udalosti ubúda,  táto udalosť naďalej 

ostáva v dlhodobej pamäti mnohých slo-

venských obcí i rodín. Viedenská arbitráž 

je nezabudnuteľná. Nezorganizovanie 

spomienky na Viedenskú arbitráž 

by bolo príkladom straty pamäte. 

Nevyprchavosť zhmotnenej a nadlho 

uloženej stopy našej histórie sa odrazila 

aj v nádherných piesňach folklórnych 

súborov - Ľudové trio zo Skároša, 

Domovina a Ozvena z Čane, ktoré oživili 

svojimi nezabudnuteľnými vystúpe-

niami celé odborné podujatie. Všetci 

zúčastnení v rámci diskusie dospeli 

k spoločnému záveru, že bez dejín, 

bez poznania minulosti by spoločnosť 

nemohla robiť prognózy svojho vývoja 

a smerovania... Každý sa stáva jej 

aktérom či tvorcom. Pociťuje sa potreba 

historického vzdelávania najmä mladej 

generácie, aby nestratila z veľkého 

potenciálu slovenskej zvedavosti záujem 

o vlastné dejiny. Lebo odkrývať vlastnú 

minulosť znamená vedieť ju dostatočne 

brániť a ochraňovať pre budúcnosť.

Autor: 

PhDr. Daniela Hrehová,PhD., MBA

Podpora digitálnych 
kompetencií  a podnikania pre 
začínajúcich podnikateľov

Vo všeobecnosti Priemysel 4.0 znamená 

výrobu založenú na princípe prepojenia 

všetkých komponentov prostredníctvom 

internetu (internetu vecí) s kybernetic-

kou nadstavbou, ktorá umožňuje plnú 

automatizáciu celého procesu. Očakáva 

sa, že priemysel 4.0 zvýši produktivitu 

a pridanú hodnotu európskych priemy-

selných odvetví a stimuluje hospodársky 

rast. V rámci novej stratégie jednotného 

digitálneho trhu chce Európska komisia 

pomôcť všetkým priemyselným 

odvetviam využívať nové technológie 

a riadiť prechod na inteligentný 

priemyselný systém Priemysel 4.0.

podnikania. V rámci projektu budú 

pripravené učebné osnovy kurzu pre 

poskytovateľov odborného vzdelá-

vania a prípravy a následná príprava 

siedmich vzdelávacích modulov. 

Moduly budú otvorené vzdelávacie 

zdroje s rozhraním m-learning a budú 

zamerané na rôzne oblasti podnikania 

ako napr. obehová ekonomika, 

digitálny štýl podnikania, internet vecí, 

analytické algoritmy pre zákaznícke 

Big Data, kybernetická bezpečnosť.

Projekt je realizovaný v rokoch 2019 

-2021 projektovým konzorciom 

z Cypru, Litvy, Poľska, Portugalska, 

Slovenska a Španielska.

Vzdelávanie bude musieť rýchlo 

reagovať na vznik nových profesií, 

pričom pôjde o podstatné zmeny 

v celkovom obsahu i formách vzde-

lávania na všetkých jeho úrovniach. 

Budúci vývoj Priemyslu 4.0 môže 

mať rôznu dynamiku a preto sa oblasť 

vzdelávania musí začať pripravovať 

ihneď, nakoľko prispôsobenie sa 

vyžaduje dlhšie časové úseky.

Cieľom projektu ERASMUS+ (projekt 

č. 2019-1-PL01-KA202-065209) 

„Stimulácia a uznávanie digitálneho 

podnikania ako najlepší spôsob 

zvyšovania kvality začínajúcich 

podnikov“ je posilniť kvalitu 

práce začínajúcich podnikateľov 

a mladých podnikateľov a podporiť 

ich profesionálny rozvoj zlepšením 

kompetencií v oblasti digitálneho 

Autor: 

doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.
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Ríšsky regent admirál Miklós Horthy vstupuje 11. novembra 1938 

do obsadených Košíc, ktoré sa na ďalších šesť rokov stali súčasťou Maďarska.

Zdroj: en.wikipedia.org
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Znalosti, technológie a ďalšie tvorivé 

riešenia výskumníkov z univerzitného 

prostredia majú nezanedbateľný 

spoločenský a hospodársky prínos. 

Verejnosti môžu byť tieto výsledky 

ich činnosti sprístupňované 

na otvorenom, nevýlučnom a nedis-

kriminačnom základe, prípadne môžu 

byť ako predmety priemyselného 

vlastníctva chránené patentom, 

úžitkovým vzorom, či dizajnom.

Expertnú a administratívnu podporu 

v oblasti ochrany predmetov priemy-

selného vlastníctva, teda  zabezpečenie 

realizácie konaní o patentových pri-

hláškach, prihláškach úžitkových vzorov 

a o prihláškach dizajnov na Slovensku 

aj v zahraničí na TUKE zabezpečuje 

Útvar ochrany duševného vlastníctva 

UVP TECHNICOM, ktorého poslaním je aj 

identifikovať riešenia výskumu s poten-

ciálnym komerčným záujmom a pripraviť 

stratégie ako ich trhovo využiť.

Na Úrad priemyselného vlastníctva SR 

bolo v roku 2019 podaných za TUKE 

22 žiadostí o udelenie patentu, 25 

žiadostí o zápis úžitkového vzoru 

a 4 žiadosti o zápis dizajnu. Najväčší 

počet vynálezov a technických 

riešení je výsledkom tvorivej činnosti 

výskumníkov z Fakulty výrobných 

technológií so sídlom v Prešove 

a Strojníckej fakulty. Kvantitatívne 

nemenej významnou je aj výskumná 

činnosť zamestnancov Leteckej fakulty.

Úrad priemyselného vlastníctva SR 

v roku 2019 udelil Technickej univerzite 

v Košiciach 11 patentov, zapísal 

36 úžitkových vzorov a 4 dizajny. 

Jeden úžitkový vzor bol zapísaný 

aj zo strany Úradu priemyselného 

vlastníctva Českej republiky.

Na vynález s názvom Zabudovaný snímač 

na nepretržité meranie mechanického 

odporu v štruktúrach vyrobených z cemen-

tového materiálu, pôvodcu doc. Mariána 

Rovňáka zo Stavebnej fakulty, bol 

udelené európsky patent. Ďalšími spo-

lumajiteľmi tohto vynálezu sú Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Consejo Superior De Investigaciones 

Cientificas a All World Certification, S. L.

Duševné vlastníctvo predstavuje 

v súčasnej spoločnosti významný 

a hodnotný majetok nehmotnej 

povahy, ktorý je výsledkom myslenia 

a tvorivosti a tvorí neoddeliteľnú 

súťaž tržného hospodárstva. Jeho 

ochrana pomáha pretvárať nehmotný 

majetok na konkrétny, o niečo 

hmatateľnejší majetok so skutočnou 

hodnotou nielen pre univerzitu, 

ale aj pre ďalšie subjekty, ktoré ho 

môžu efektívne trhovo aplikovať.

Transfer získaných výsledkov (znalostí) 

do priemyselnej sféry umožňuje 

vo všeobecnosti posilnenie konkurencie-

schopnosti, rozvoj regiónov a prosperitu 

spoločnosti. Usilovať sa o zaobchádzanie 

s výsledkami výskumu a vývoja ako 

so vzniknutým duševným vlastníctvom 

je potrebné s ohľadom na ekonomický 

efekt (zisk) pre pôvodcu, návratnosť 

finančných prostriedkov vložených 

do výskumu, splnené očakávania posky-

tovateľov dotácie či vládnych inštitúcií, 

spoločenský prospech a v neposlednom 

rade technický a ekonomický prínos pre 

používateľa, ale aj samotného pôvodcu.

Ochrana duševného 
vlastníctva na TUKE 

v roku 2019

Autor: 
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Podujatie s názvom Extrapolácie – 

história a budúcnosť informačných 

technológií (IT) na Slovensku (http://www.

extrapolacie.sk/) sa po 5 rokoch  znovu 

realizovalo v Košiciach. Jeho hlavnou 

časťou bola dočasná výstava výpočtovej 

techniky v Slovenskom technickom 

múzeu v Košiciach (STM) s otvorením 

26. 9. 2019, ktorej cieľom bolo 

prezentovať hlavne históriu slovenskej 

výpočtovej techniky a motivovať 

mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT.

Garantom podujatia za Košice sa stala 

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) 

v osobe prorektora Antona Čižmára. 

Záštitu nad podujatím prevzali: rektor 

TUKE Stanislav Kmeť, rektor Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) 

Pavol Sovák, a generálny riaditeľ STM 

Ing. Eugen Labanič. Koordinátorom 

bol Milan Šujanský TUKE, kurátorom 

výstavy Ing. Peter Drozd z STM. 

Expozícia obsahovala 163 

exponátov. Exponáty boli doplnené 

33 postermi. Exponáty s postermi 

boli členené na dve časti:

Výstavný priestor: Exponáty tu boli 

zoskupené do 6 kategórií podľa histo-

rického vývoja. Je potrebné upozorniť 

V predvádzacom priestore boli 

inštalované exponáty Katedrou 

počítačov a informatiky TUKE, ktoré 

boli v „živej prevádzke“. Boli tu ukážky 

z aplikácie virtuálnej reality, počítačová 

hra ovládaná mobilom návštevníkov, 

vývojový systém pre návrh a odlaďo-

vanie mikroprogramov – NOM vyvinutý 

na tomto pracovisku a ukážka reálneho 

výpočtu na funkčnom analógovom 

počítači MEDA, ktoré boli súčasťou 

dvoch hybridných počítačov na vtedajšej 

Katedre technickej kybernetiky TUKE.

Výstavu je možné pokladať za úspešnú, 

čo dokumentuje aj predĺženie ukončenia 

výstavy z 22. 11. 2019 na 15. 1. 2020. 

Návštevník výstavy z mladšej generácie 

tu mal prezentovanú prácu našich 

predkov, ktorí  sa zaslúžili o rozvoj 

IT technológií u nás a o vytvorenie 

značného ľudského kapitálu v tejto 

oblasti. Výstava takisto dovŕšila zámer 

STM na vytvorenie stálej expozície 

orientovanej na výpočtovú techniku 

a zároveň vznikol podnet na podpísanie 

zmluvy o spolupráci medzi STM a TUKE. 

na vystavené dierne štítky, prvýkrát 

použité pre riadenie farebného vzoru 

na tkáčskych stavoch (vynálezca Joseph 

Jacquard, rok1801). Jedná sa v dnešnej 

terminológií o prvé použitie digitálnej 

informácie, kde základným elementom 

je 1 bit. Ďalším dôležitým vynálezom 

boli ďalekopisy, kde sa používalo 

binárne kódovanie na prenos textov 

po telefónnych linkách. Na uvedené 

nadviazal vznik číslicového počítača 

ako programovateľného zariadenia 

na spracovanie binárne kódovaných 

informácií, kde samotný program má 

tiež použité binárne kódovanie.

V kategórii exponátov Československé 

počítače bolo cieľom poukázať na vývoj 

počítačov, ich rozsiahlu výrobu 

včítane ich komponentov a periférií 

(počítače SAPO, MEDA, RPP-16, 

typové rady SMEP, EC a iné.), pričom 

vznikli tisícky pracovných miest.

Autor: 

doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.

Výstava výpočtovej techniky 
v STM v Košiciach
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Kniha 
ako žiadna iná

Čaro a krása ručne šitých knižných 

väzieb sa v dnešnej dobe pomaly 

vytráca. Málokto si vie predstaviť, 

ako vyzerá belgická, francúzska či 

koptská väzba. Ešte menej je takých, 

ktorí majú skúsenosti s ručným 

viazaním kníh. Aj keď mnohé väzby 

vyzerajú na prvý pohľad zložito, opak 

býva pravdou. Stačí si zapamätať 

niekoľko krokov, ktoré je potrebné 

dodržiavať pri šití, vyskúšať si prácu 

s materiálom, a potom už len slobodne 

tvoriť originálne, ručne šité diela.

V rámci predmetu DTP a prepress,  

ktorý sa zameriava na spracovanie 

a prípravu grafických podkladov  

do tlače a ich finalizáciu, si naši  

študenti tento semester vyskúšali  

viaceré typy japonských väzieb.  

Pracovali s materiálom, ktorý mali  

doma a aj v karanténnych 

podmienkach si poradili veľmi 

dobre. Tieto vedomosti následne 

využili pri grafickom spracovaní 

starých básní z ďalekého Východu, 

korešpondujúcich s japonským šitím. 

Vznikli tak originálne, ručne viazané 

zbierky básní. Ako vnímajú ručne 

viazané knihy samotní študenti?

Popravde som zo začiatku prevrátila očami, keď som videla, že mám robiť japonskú 

väzbu. Myslela som si, že to bude prplačka, a že to zahodím v polovici roboty 

naprieč izbou, keďže som nedočkavý človek a musím mať všetko hneď. Ale dosť 

ma to prekvapilo. Šitie som brala ako arteterapiu, relaxovala som pri tom, celkom 

mi to dokonca šlo. Teším sa, keď si znova nájdem čas vyskúšať aj zložitejšie vzory 

japonskej väzby. – Diana Hreusová, Ateliér Vizuálna komunikácia, 2. ročník

Rád som si vyskúšal tradičné remeslo ďalekého Východu, do ktorého spadá aj 

japonská väzba. Tuším sa datuje už do 8. stor. n. l. Odteraz si budem viac vážiť 

a všímať konkrétne knižné väzby, keďže som ich doposiaľ vnímal ako samozrejmosť, 

a neprikladal som im veľkú váhu.  – Denis Jurečko, Ateliér Priestor, 3. ročník

Myslím, že ručné väzby (konkrétne japonská väzba, s ktorou som sa ja stretol) sú 

krásnou pridanou hodnotou danej publikácie. A navyše, ľudská nedokonalosť 

pridáva jedinečnosť, a tým aj vzácnosť každej kópií alebo výtlačku, ktorý je 

viazaný ručne.  – Dávid Mašlej, Architektonický ateliér IV., 3. ročník

Ručne viazané knihy majú pre mňa svoje čaro, pretože nie sú vytvorené strojom, ale 

práve naopak, človek ich musel pracne vytvoriť, prepracovať každý detail. S japonskou 

väzbou sa človek môže vyhrať, dať tam aj kúsok seba. Je to väzba z prírodného materiálu 

(niť a papier), čo vnímam ako veľké plus oproti bežným väzbám, kde je napríklad 

plastový hrebeň alebo kov. – Adam Zakucia, Ateliér Vizuálna komunikácia, 3. ročník

V prvom rade ma to naučilo väčšej trpezlivosti. V minulosti som už skúšala knižné 

väzby, ale nedokončila som ich, alebo neboli dokončené poriadne. Pri tejto väzbe som 

sa musela sústrediť, zamestnať svoju myseľ inými myšlienkami. Čas mi pri šití zbehol 

veľmi rýchlo. Aj keď neviem šiť ani vyšívať, veľmi sa mi ručné viazanie kníh páčilo. 

– Jana Cselényiová, Ateliér slobodnej kreativity 3D, 2. ročník

Autor: 

Mgr. art. Eva Jenčuráková

Pôsobili sme na College of Engineering 

na Inštitúte dopravných štúdií (Institute 

of Transportation Studies) pod 

vedením prof. Alexandreho Bayena. 

Intenzívne sme pracovali na projekte 

„Fremont Project“, kde cieľom bolo 

nasimulovať rôzne metódy riešenia 

problému dopravných zápch v meste 

Fremont. Dalo by sa povedať, že 

dopravná situácia vo Fremonte je 

jedna z najhorších na svete. Pracovali 

sme s výskumníkmi z rôznych kútov 

sveta najmä zo Singapuru, Číny, 

Spojených štátov a Francúzska. 

Zo začiatku bolo potrebné upraviť 

štruktúru samotného projektu, pomohli 

sme s projektovým manažmentom 

a následne pripravovali skripty na au-

tomatizovanie dátového procesingu, 

z ktorého spracované dáta v požado-

vanom formáte a štruktúre vstupovali 

do simulačného programu Aimsun, 

kde sme simulovali pohyb vozidiel 

a svetelné križovatky na základe rôznych 

dát pod rôznymi vplyvmi. Počas pobytu 

sme sa taktiež zúčasťňovali seminárov, 

prednášok a mali sme rôzne stretnutia 

či už v Berkeley, San Franciscu alebo 

Fremonte s rôznymi pracovníkmi ko-

munálnych úradov a expertov, s ktorými 

sme konzultovali danú problematiku 

a výskum. Zúčastnili sme sa tiež konfe-

rencie „Redefining Mobility Summit“ 

v konferenčnom centre v San Ramon. 

Na Summite vystúpili zástupcovia 

vlád, priemyslu a medzinárodných 

lídrov o tom, ako inovatívny výskum 

a špičková technológia nanovo definuje 

dopravu. Summit sa riadil heslom: 

„Zažite dopravu budúcnosti“. Žiaľ počas 

marca 2020 sa začal nový koronavírus, 

ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, 

rozširovať aj v Spojených štátoch. 

Univerzita sa zatvorila, a teda v rámci 

našej bezpečnosti sme sa vrátili domov. 

Projekt, na ktorom sme pracovali 

v Berkeley nekončí a naďalej na ňom 

pracujeme zo Slovenska. Využívame 

rôzne aplikácie a nástroje, ktoré nám 

uľahčujú prácu na projekte. Počítame 

aj s návratom do Berkeley, avšak bude 

to závisieť najmä na vývoji situácie 

spôsobenej novým koronavírusom.  

Vďaka neustálej komunikácii s ľuďmi 

sa človek zároveň popri získavaní 

odborných skúseností podstatne 

zdokonalí aj v cudzích jazykoch, čo je 

v konečnom dôsledku jeden z hlavných 

dôvodov, prečo je fajn sa takéhoto 

pobytu zúčastniť. V neposlednom 

rade sú dôležité aj cenné kontakty, 

ktoré si my osobne nesmierne ceníme 

a budeme radi, ak sa nám podarí aj 

naďalej po skončení výskumného 

pobytu spolupracovať so skvelými 

ľuďmi z jednej z top svetových univerzít, 

akou UC Berkeley rozhodne je.

Ing. Daniel Mačuga – doktorand 

pôsobiaci na Ústave logistiky  

a dopravy FBERG.

Ing. Michal Takáč – doktorand pôsobiaci 

na Ústave riadenia a informatizácie 

výrobných procesov FBERG.

Naše projekty uspeli vo výzve 

Úradu podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu 

zameranú na inteligentné dopravné 

systémy, informatizáciu v doprave 

a automobilový priemysel a vďaka 

tomu sme sa zúčastnili vedecko-

výskumného pobytu na Kalifornskej 

univerzite v Berkeley.

Autori: 

Ing. Daniel Mačuga, 

Ing. Michal Takáč

Výskumný pobyt 
na UC Berkeley
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Vznik univerzitného e-športového 

združenia sa začal formovať počas 

zimného semestra v akademickom 

roku 2019/2020, kedy vznikla 

univerzitná liga pod názvom UniCup, 

ktorá sa sústreďovala na hry League 

of Legends a Counter Strike: Global 

Offensive. Už v jej začiatkoch sa do nej 

snažilo zapojiť značné množstvo 

študentov našej univerzity, čo nám 

dalo jasne na zreteľ, že je čas konať. 

Myšlienka podporovať e-šport 

na univerzite ešte viac zarezonovala, 

keď sa podarilo našim reprezentantom 

z tímu Immortal Outlaws zvíťaziť 

v offline finále Unicupu v hre League 

of Legends. Pripísali si historicky prvý 

titul v tejto súťaži a ukázali smer pre 

ostatných hraniachtivých študentov. 

Na prelome rokov 2019/2020 sa začalo 

so zakladaním občianskeho združenia 

zameraného na e-šport, v ktorom 

sa študentom snažíme poskytnúť 

priestor a vhodné podmienky pre 

reprezentovanie univerzity v tomto 

odvetví. Vytvárame pre nich herné 

sekcie, ktoré sú riadené ľuďmi 

z radov študentov našej univerzity. 

Aktuálne “bojujeme” na dvoch 

frontoch - 3E liga a UniCup. Našim 

tímom sa aktuálne darí a postup 

v ligách majú takmer na dosah. 

V budúcnosti plánujeme robiť pre 

študentov rôzne online, ale i offline 

eventy, kde by si navzájom mohli zmerať 

sily. Do budúcna taktiež plánujeme 

v spolupráci s univerzitou vytvoriť 

hraciu miestnosť, a tak umožniť 

hráčom trénovať a stretávať sa. 

Do organizácie prijímame nových 

členov – či už hráčov alebo študentov 

Technickej univerzity v Košiciach, 

ktorí vedia prispieť svojimi skúsenos-

ťami v oblasti grafiky, komentovania, 

streamovania a pod. Ak máš záujem, 

určite sa nám ozvi na našej fb stránke 

alebo na email - esport@tuke.sk

Autor: 

Esportova organizácia TUKE

Neboj sa Vedy!

V týždni od 2.-6. marca 2020 bol organi-

zovaný prvý jarný IT Tábor na TUKE,  pre 

deti druhého stupňa základných škôl, 

zamestnancov TUKE. Tábor organizovala 

Katedra počítačov a informatiky (KPI) 

FEI v spolupráci s UVP TECHNICOM. 

Účastníci – 21 detí absolvovali naozaj 

pestrý zážitkový a motivačný program, 

v rámci ktorého sa mali deti možnosť 

atraktívnou formou oboznámiť nielen 

s tým čo ich čaká na vysokej škole, ale 

aj s prácou výskumníkov a pedagógov 

TUKE. Program tábora zahŕňal:

• Oboznámenie sa s vytváraním 

3D modelov a ich tlačou na 3D 

tlačiarni a taktiež s virtuálnou 

a rozšírenou realitou (pod vedením 

I. Novákovej zo startupu APONI).

• Návštevu Slovenského technic-

kého múzea a Virtuálnej jaskyne 

v Laboratóriu LIRKIS (KPI FEI).

• Oboznámenie sa s fungovaním 

unikátneho pracoviska SvF - pasívnym 

domom, testovaním stavebných 

materiálov, programovaním hry 

Minecraft na Raspberry Pi či 

prehliadku Prototypového centra SjF.

• Zážitkové programovanie s M. Biňasom 

z KPI (microbit-y) či so študentom 

pracoviskách TUKE. „Deti zhodnotili, 

že to bol úplne „parádny tábor“ a my 

sa z toho tešíme. Poďakovanie patrí 

všetkým, ktorí sa do organizácie tábora 

zapojili. A samozrejme projektu IT 

akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, 

ktorý nám umožnil tento výnimočný tábor 

realizovať,“ povedal M. Michalko z KPI, 

vedúci Laboratória počítačových sietí, 

garant prvého Jarného IT tábora na TUKE.

M. Murínom z Laboratória počítačo-

vých sietí (úvod do vývoja  mobilných 

aplikácií pre Android).

• Zážitkové oboznámenie sa s prácou 

záchranára s využitím modernej IT 

technológie „boj proti koronavírusu“ 

v priestoroch UVP TECHNICOM pod 

vedením „multifunkčnej záchranárky“ 

zo startupu APONI – I. Novákovej.

Tábor bol realizovaný v priestoroch KPI, 

UVP TECHNICOM a na viacerých ďalších 

Autor: 

doc. Ing. František Jakab, PhD.Prvý jarný IT tábor pre deti na TUKE
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ARTEP 2020

Triple Crown of 
Košice Scenery Points 

Ski Competitions

Author: 

doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD.

Author: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

Author: 

Ing. Klaudia Šándorová, PhD.

On 5-7 February 2020, the 14th 

meeting of experts on industrial 

automation from technical universities 

and industrial practice took place. 

The meeting was organized by the 

Department of Automation and Human 

Machine Interaction of the Faculty of 

Mechanical Engineering TUKE and the 

Institute of Manufacturing Management 

of the Faculty of Manufacturing 

Technologies TUKE based in Prešov. 

The event was focused on theoretical 

and practical aspects of automation 

and advanced technologies in the 

context of Industry 4.0. The key note 

lecture was presented by Ing. Viliam 

Fedorko, a representative of the 

company Eplan Engineering.  Among 

other contributions, the results of 

the APVV-15-0602, APVV-15-0696 

a APVV-15-0700 and APVV-15-0149 

projects were presented at the event.

The Department of Physical Education 

(KTV) and the TUKE University Library 

are organizing the “Triple Crown of 

Košice Scenery Points”. It includes 

three viewing points near Košice: 

view of the Tatras above the Hrešná 

lodge, Rankovské skaly and Folkmarská 

skala. Conquer these three beautiful 

tourist destinations alone or with 

your family by the end of August 

2020, send us your photos from the 

On 14 February 2020, a ski competition 

for the Cup of the OZ PŠaV Chair 

took place in Liptovský Ján.

The Technical University of 

Košice was represented by 

doc. Ing. Jana Bidulská, PhD. and 

RNDr. Ivana Katreničová, PhD.

In their category – Giant slalom, 

they finished in good places, 

although not the first ones but 

not the last ones either :)

We thank them for their 

performance and we believe 

that the next 14th annual ski 

competition will be even better!

peaks to ktv.tuke@gmail.com and get 

a commemorative certificate and a 

sticker from the 15th University Hike 

with the Technical University of Košice. 

The first person to conquer all 

three peaks will receive a special 

prize from the University Library! 

KTV is already looking forward to 

other traditional tourist events. All 

information can be found at: ktv.tuke.sk.

The President of the 
SR visited TUKE

Author: 

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Author: 

Ing. Adrián Harčár, PhD.

Ms Zuzana Čaputová, the President 

of the Slovak Republic, visited the 

Technical University of Košice on 6 

February, as a part of her first official 

trip to Košice. She met with the rectors 

of TUKE and UPJŠ, representatives of 

IT Valley and IT companies from Košice 

at the premises of USP TECHNICOM. 

At this meeting with representatives 

of companies and rectors of two uni-

versities in Košice, she also discussed 

the future development of the region 

focusing on value-added work. 

She also visited the workplaces of 

three selected startups based in the 

USP TECHNICOM: CEELABS, focused 

on smart metering of electricity 

grids, Aponi, which focuses on the 

use of augmented reality in modern 

manufacturing companies, and iPark, 

which uses artificial intelligence to 

solve current parking problems.  

“The president radiated positive energy. 

She was sincerely interested in our startup, 

which motivates us to continue our work. 

World Health 
Day at TUKE
On 7 April 2020, the World Health 
Day, the Technical University 
of Košice decided to thank, in 
a public way, all the people who 
are by responsible behaviour 
saving Slovakia from a devastating 
pandemic. At the same time, 
TUKE thanks all the heroes of 
this period who, despite putting 
themselves in danger, are working 
and fighting the invisible enemy.

She even tried on the special holographic 

glasses. We were able to show her the 

possibilities of their use in practice. In 

addition, we also showed her interesting 

holographic projectors, with the use of 

which the 3D biomedical models were 

presented. These are created in co-

-operation with the Faculty of Mechanical 

Engineering,” said Ivana Nováková, 

the director of the Aponi startup. 

TUKE would like to thank you 
from the bottom of our  * 
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11. kolo 

SÚŤAŽE 

ČO MOŽETE ZÍSKAŤ?

Máte nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať?
Je Váš projekt v štádiu, kedy je pripravený
na rýchly rast a potrebujete na to vhodné
podmienky?

ZAČNI SVOJE VLASTNÉ PODNIKANIE!

Startup centrum TUKE vám ponúka 
možnosť zapojiť sa do súťaže inovatívnych
nápadov, projektov a podnikateľských
riešení. Do súťaže sa dá prihlasovať celoročne.
Každých 6 mesiacov prebieha výber
nových startupov. 

Registrácia do 11. kola súťaže je
aktuálne  otvorená do 20. 6. 2020 
na stránke:

www.startupcentrum.sk

MÁŠ NÁPAD?

   
umiestnenie v priestoroch Startup centra,
expertnú podporu odborných pracovísk,
laboratórií a iných zariadení TUKE,

absolvovať akceleračný program zahŕňajúci
podporu pri tvorbe biznis plánu,
hľadaní potenciálnych partnerov,

pomoc a podporu mentora a kouča,
a ďalšie benefity.

MÁŠ 
NÁPAD?
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Mal najväčšiu zásluhu na formovaní 

česko-slovenského zahraničného 

odboja počas prvej svetovej 

vojny. Zohral dôležitú úlohu pri 

organizovaní česko-slovenských 

légií a sprostredkovaní kontaktov 

na francúzskych štátnych funkcionárov. 

Spolu s Tomášom Garriguom 

Masarykom a Edvardom Benešom 

bol kľúčovou osobou pri založení 

Česko-Slovenska. Štefánik bol 

podpredsedom Československej 

národnej rady, ministrom vojny 

v Dočasnej vláde československej 

a následne aj v novovzniknutej ČSR.

Dňa 23. apríla 1990 bol schválený 

Zákon č. 117/1990 Zb. o zásluhách 

M. R. Štefánika, ktorý oficiálne uznal, 

že „sa zaslúžil o vznik spoločného štátu 

Čechov a Slovákov“ . Na jeho počesť bolo 

pomenované štátne vyznamenanie 

Slovenskej republiky, Kríž Milana 

Rastislava Štefánika, ako aj medziná-

rodné letisko v Bratislave, akadémia 

ozbrojených síl SR, železničná trať, ústav 

a veľké množstvo ulíc, námestí a škôl.

A práve zárodky technického vysokého 

školstva v Košiciach sú zviazané 

s menom tohto slovenského velikána. 

Siahajú do roku 1937, keď bola Zákonom 

č. 170 Československej republiky 

zriadená Štátna vysoká škola technická 

Dr. Milana Rastislava Štefánika 

v Košiciach. S vyučovaním sa malo 

začať už v školskom roku 1938/39, no 

predvojnové udalosti po Viedenskej 

arbitráži prinútili presťahovať ju najskôr 

do Prešova, potom do Martina, až 

nakoniec zakotvila v Bratislave a dala 

základ dnešnej STU v Bratislave.

TUKE si osobnosť Dr. Milana Rastislava 

Štefánika pripomína pri príležitosti 

významných výročí: 100. výročia 

úmrtia a 140. výročia jeho narodenia 

v rámci akademického roka 2019/2020 

„Rokom Milana Rastislava Štefánika“.

V rámci tohto roka sa uskutočnilo 

niekoľko tematických akcií, ktoré boli 

venované životu a odkazu významnej 

osobnosti (Slávnostné otvorenie AR 

2019/2020, DOD na TUKE 2019 a i.). 

Práve v mesiaci máj 2020 malo prebiehať 

tematické vyvrcholenie formou 

slávnostnej akadémie. Žiaľ, vzhľadom 

na pandemickú situáciu na Slovensku 

musela byť táto akcia zrušená.

Napriek tomu sme radi, že sme si mohli 

počas tohto akademického roku uctiť 

velikána slovenských dejín a priblížiť 

jeho celoživotný odkaz mladej generácii.

Gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik 

 

* 21. júl 1880, Košariská  

† 4. máj 1919, Ivanka pri Dunaji

Slovenský astronóm, fotograf, 

vojenský letec, brigádny generál 

ozbrojených síl Francúzska, 

diplomat a politik.

Autor: 

Ing. Adrián Harčár, PhD.
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SA AKO JEDINÁ 
TECHNICKÁ UNIVERZITA 
NA SLOVENSKU 
UMIESTNILA 
V NAJNOVŠOM 
REBRÍÈKU IMPACT 
RANKINGS 2020.

Times Higher Education 
Impact Rankings ako 

jediné hodnotia univerzity 
z h¾adiska cie¾ov trvalo 

udržate¾ného rozvoja 
Organizácie Spojených 

národov (SDGs).

TUKE 

Používajú starostlivo kalibrované 
ukazovatele, aby poskytli komplexné 

a vyvážené porovnania v troch hlavných 
oblastiach: research, outreach, stewardship.

V tomto druhom 
vydaní rebríèka 
sa umiestnilo 766 
univerzít z 85 krajín.


