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Dňa 15. októbra 2020 Stavebná fakulta 

TUKE organizovala už 12. ročník medzi-

národnej vedeckej konferencie v oblasti 

Ulysseus – aliancia európskych  

univerzít, pre TUKE kľúčové partner- 

stvo, sa oficiálne 1. novembra 2020 

vydala na svoju cestu. Deň 4. november 

2020 sa taktiež zapíše do histórie tohto 

ďalekosiahleho projektu ako významný 

dátum štartu, nakoľko Európska komisia 

realizovala spoločné online „kick-off” 

stretnutie všetkých 41 doteraz úspešne 

schválených a podporovaných aliancií 

predstavujúcich vyše 280 univerzít. 

Pripojených bolo takmer 900 aktérov.

Najvyšší štatutári týchto univerzít 

vrátane nášho rektora sa stali účastníkmi 

vyplávania vlajkovej lode transformácie 

V dňoch od 28. do 30. 09. 2020 sa konal 

trojdňový online webinár o inováciách 

a podnikaní v oblasti nerastných surovín 

v priemysle. Program bol riadený cieľmi 

rozvoja udržateľnosti a princípmi 

obehového hospodárstva. Z TUKE 

sa zapojilo 8 študentov (doktorandov), 

ktorí boli online pripojení počas celých 

3 dní. Tohto eventu sa zúčastnili aj 

študenti z Poľska, Grécka, Rakúska 

a Talianska. Prvý deň programu bol 

zameraný na cirkulárnu ekonomiku, 

udržtaľnosť a prehľad marketingových 

stratégií v oblasti nerastných surovín. 

Druhý deň online stretnutia sa zaoberal 

pozíciou zákazníka na trhu z hľadiska 

životného prostredia, budovania 

marketingových hodnôt a analýz. Tretí 

deň bol zameraný na klimatické zmeny 

a ich dopad na ekonomiku, vytvorenie 

marketingových sietí s cieľom 

Vývoju modernej verzie konceptu 

lietajúceho zariadenia španielskeho 

vynálezcu Juana de la Cierva, ktorý dnes 

získava pozornosť pri téme budúcnosti 

prímestskej osobnej lietajúcej dopravy, 

sa od roku 2012 venuje aj spoločnosť 

Jokertrike. Začiatkom novembra 

zástupcovia Leteckej fakulty spoločne 

s majiteľom spoločnosti Jokertrike 

predstavili progresívny vírnik Nisus 

ministrovi hospodárstva SR Richardovi 

Sulíkovi. Témou diskusie boli aj otázky 

jeho využiteľnosti a potenciálu, ako aj 

o jeho prezentácii v expozícii Slovenska 

na svetovej výstave Expo Dubai 2021, 

kde by Slovensko malo predstaviť 

možnosti leteckého a vesmírneho 

priemyslu, ako aj vodíkových techno-

lógií. Súčasťou stretnutia bol aj podpis 

Odbor štátnej správy vo vojenskom 

letectve Ministerstva obrany SR 

na základe splnenia vojenských 

leteckých predpisov a príslušných 

predpisov udelil LF TUKE povolenie 

na poskytovanie školení odborníkov 

v oblasti Leteckej meteorológie 

a meteorologickej služby Ozbrojených 

síl SR. Portfólio výcvikových 

organizácií LF sa takto rozšírilo 

o možnosti poskytovania kurzov 

zameraných na odborné spracovanie 

Dňa 12. 10. 2020 sa na pôde TUKE 

uskutočnilo vyhodnotenie 4. ročníka 

o putovný pohár 3U. V úzkom kruhu 

sa stretli predstavitelia Univerzity 

veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach, Prešovskej univerzity 

a Technickej univerzity v Košiciach. 

Odohralo sa 6 zápasov. 

V kategórii ženy sa umiestnili:  

1. miesto – Bidulská Jana z TUKE  

2. miesto – Juščáková Daniela z UVLaF  

3. miesto – Myrónová Jarmila z PU. 

V kategórii muži sa umiestnili:  

1. miesto – Rybár Dušan z TUKE,  

2. miesto – Kožel Vladimír z UVLaF  

3. miesto – Semjon Boris z UVLaF. 

V kategórii družstvo si TUKE obhájila 

opäť svoje prvenstvo, 2. miesto 

obsadila UVLaF a 3. miesto patrilo PU.

V mene RADY ZO OZ PšaV na TUKE 

Vám ďakujeme a dúfame, že budúci 

rok sa opäť stretneme! Športu Zdar.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 

každoročne organizuje MŠVVaŠ SR, 

v spolupráci s CVTI SR a NCP VaT. 

Sedemnásty ročník priniesol desiatky 

mimoriadnych podujatí, ktoré 

sa konali na celom Slovensku. Na TUKE 

sa v rámci tohto týždňa uskutočnila 

súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu. 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú 

situáciu sa súťaž uskutočnila online 

formou. Prezentácie boli hodnotené 

z pohľadu obsahovej (vedeckej) 

stránky, ako aj z pohľadu kvality 

prevedenia prezentácie. Do súťaže 

sa zapojila a o výsledky svojej práce 

sa podelila aj doktorandka Ekonomickej 

fakulty – Ing. Renáta Olejárová. 

Z pohľadu prevedenia prezentácie bola 

spomendzi 18 online prezentovaných 

prác ako jedna z dvoch najlepšie 

vyhodnotených prác aj práca Ing. Renáty 

Olejárovej na tému Dátová diagnostika 

a analýza behaviorálnych vzorov v dodá-

vateľských reťazcoch, ktorej školiteľom 

je doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. 

Renáte a jej školiteľovi srdečne blaho-

želáme k úspechu na poli budovania 

ľudského a vedeckého potenciálu.

vysokoškolského vzdelávania v Európe. 

Snahou tejto iniciatívy je totiž 

intenzívnejšie prepojenie inštitúcií 

vysokoškolského vzdelávania, tvorba 

silných „európskych univerzít” 

s cieľom zlepšiť celoživotné vzdelávanie 

a príležitosti na sociálne, hospodárske 

a kultúrne začlenenie sa do motivu-

júceho európskeho vzdelávacieho, 

výskumného a pracovného priestoru. 

Súčasne sa otvárajú obrovské príležitos-

ti pre zapojené regióny, mestá a v nich 

pôsobiace podnikateľské a iné subjekty.

Manažment a študenti aliancií schvále-

ných už v prvej vlne sa podelili o svoje 

skúsenosti, hlavne z prvého roku svojho 

fungovania, obohatené o konkrétne 

príklady i formy zapojenia vrátane 

angažovanosti študentov na úrovni 

európskych univerzít. Táto iniciatíva 

by sa mala v plnej miere rozbehnúť 

v rámci budúceho programu Erasmus 

(2021 – 2027) v úzkej spolupráci s inými 

európskymi nástrojmi financovania, 

ako sú Horizont Európa a štrukturálne 

fondy s intenzívnym prepojením členov 

aliancie vo vedecko-výskumnej oblasti.

meteorologických materiálov a posky-

tovanie meteorologických produktov 

lietajúcemu personálu, veliteľstvám 

a štábom pri taktickej i operatívnej fáze 

rozhodovacieho a plánovacieho procesu.

Zmluvy o spolupráci medzi Leteckou 

fakultou a spoločnosťou Jokertrike, 

ktorej cieľom je spoločne pracovať 

na ďalšom vývoji jedinečného produktu 

slovenského leteckého priemyslu.

stavebného a environmentálneho inži-

nierstva pre mladých vedcov, ktorý bol 

z dôvodu protipandemických opatrení 

online formou. Počas jedného dňa 

svoj výskum prezentovali mladí vedci 

z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Česka 

a Slovenska z oblastí environmentálneho 

inžinierstva, materiálového inžinierstva, 

statiky konštrukcií a ďalších oblastí 

úzko spojených so stavebníctvom. 

Najväčšie poďakovanie patrí najmä 

všetkým účastníkom, ktorí vytvorili 

skvelú a produktívnu atmosféru.

odprezentovať celý business nápad 

o danej problematike na konci dňa.
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študentské domovy a jedálne 
tradujú svoj vznik súčasne pri vzniku 
školy. v roku 1952 sa dokončievala 
výstavba prvého domova na ul. ferka 
urbánka. pre veľký záujem o štúdium 
na fakultách vtedajšej všt sa musela 
pôvodne plánovaná kapacita 
s dvojlôžkovými izbami doplniť 
ďalšími posteľami, a tak sa v pomerne 
neveľkých izbách tiesnili až štyria 
študenti. Ďalšia časť študentov bývala 
v podnájme a študenti prvých ročníkov 
v drevených ubikáciách vo veľkej ide. 

takáto situácia bola neúnosná, 
a tak sa v polovici päťdesiatych 
rokov započala výstavba blokov 
A, B, C, D s kapacitou 1000 lôžok 
študentského domova na Ul. Boženy 
němcovej 1. Ako posledný 

objekt tohto domova bola v roku 
1961 odovzdaná do užívania 
administratívno-spoločenská 
časť, v ktorej sídlilo riaditeľstvo 
šD a priestory jedálne a kuchyne 
s kapacitou 1000 stravníkov. 
Súčasťou tohto objektu bola 
i telocvičňa a prepojovacia chodba 
medzi jednotlivými blokmi. 

štuDentsKé 
Domovy 
A jeDáLne 
tuKe

V 60. rokoch kapacity študentských 

domovov postačovali pre ubytovanie 

70 % poslucháčov školy. 

V nasledujúcich rokoch tzv. „normali-

zácie” sa materiálno-technický rozvoj 

ubytovacích a stravovacích kapacít 

udržiaval na rovnakej úrovni a spoločen-

ský život študentov naďalej rozkvital. 

Študenti založili divadielko „D”, 

ďalšie hudobné skupiny a hrala sa 

vysokoškolská liga v rôznych športoch.  

Počet študentov sa neustále zvyšoval 

a už v šk. roku 1975/76 bolo ubytova-

ných 1900 študentov tak, že sa pridávali 

do izieb ďalšie lôžka. Domovy mali 

dve kuchyne, tri jedálne a tri bufety. 

Jedáleň s kuchyňou na Ul. Boženy 

Němcovej poskytovala i diétne jedlá pre 

všetkých vysokoškolákov v Košiciach.

Ubytovacie i stravovacie kapacity 

zjavne nepostačovali stále sa zvyšu-

júcemu počtu študentov, ktorý súvisel 

so vznikom nových študijných odborov 

a nových fakúlt. Riaditeľ študentských 

domovov PaeDr. Vincent Múdry 

(1978 – 1990) bol postavený pred 

neľahkú úlohu riešiť tento problém. 

V rokoch 1981 – 1986 boli škole 

prepožičané bytové objekty 

na sídlisku Dargovských hrdinov 

(Furča), kde boli študenti ubytovaní 

až do ukončenia výstavby prvých 

blokov na Jedlíkovej ulici.

V blízkosti mala byť podľa vypracova-

ného generelu realizovaná aj výstavba 

výukových priestorov niektorých fakúlt.

Súčasne v roku 1981 bol 

odovzdaný do užívania objekt 

na ul. Budovateľská 13 a v roku 

1987 objekt na ul. Budovateľská 31 

s jedálňou a vysokoškolským klubom 

v Prešove s kapacitou 600 lôžok 

pre študentov Fakulty výrobných 

technológií a Strojníckej fakulty.

V rokoch 1984 – 1986 boli postupne 

odovzdávané do užívania ubytovacie 

kapacity na Jedlíkovej ulici. V roku 

Vtedajší spoločenský život študentov 

v domovoch sa sústreďoval na rôzne 

klubové činnosti ako fotografovanie, 

modelárstvo, šach, premietanie filmov, 

ale i šport a zábavné podujatia v T-klube 

v domove na Ul. Ferka Urbánka a v klube 

Boženka v domove na Ul. Boženy 

Němcovej. (pozn. redakcie: v súčasnosti 

Ul. Urbánkova a Ul. Němcovej). 

Študenti zakladali hudobné skupiny, 

ktoré sa prezentovali v uvedených 

kluboch pri spoločenských poduja-

tiach – zábavách, plesoch, čajových 

popoludniach. V obidvoch domovoch 

bola veľmi populárna činnosť IRŠ – 

internátneho rozhlasového štúdia.

Študentské domovy na Ul. Boženy Němcovej, 50. roky 20. storočia
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sálou, štyrmi telocvičňami, ktoré 

prepojilo dva najväčšie internáty 

na Jedlíkovej ulici. V tejto dobe až po rok 

1992 bol dosiahnutý vrchol extenzív-

neho rozvoja študentských domovov, 

ktoré zabezpečovali služby pre 

študentov so stavom 330 pracovníkov. 

SúčASnoSť

Ubytovacia kapacita s takmer 5000 

lôžkami je rozdelená medzi osem 

študentských domovov, z čoho 

sa v Košiciach nachádza šesť zariadení 

a v Prešove dve. Naše najväčšie 

študentské domovy na Jedlíkovej 

ulici poskytujú ubytovanie v izbách 

bunkového typu. Bunka s dvomi 

izbami má samostatné plne zariadené 

sociálne zariadenie a kúpeľňu. Súčasťou 

vybavenia bunky je chladnička. V každej 

izbe sa nachádzajú 2 postele. Menšie 

internáty, ktoré boli postavené skôr, 

rovnako poskytujú dvojposteľové 

Internát Jedlíkova 9 

po rekonštrukcii izby, ktorých súčasťou sú umývadlá 

s teplou a studenou vodou, avšak 

v týchto študentských domovoch 

sú sociálne zariadenia spoločné.

Ubytovanie v študentských domovoch 

je možné získať po splnení kritérií, 

ktoré stanovuje ubytovacia komisia. 

Medzi najdôležitejšie patria prospech, 

sociálne pomery v rodine a vzdialenosť 

fakulty od trvalého bydliska študenta. 

1984 to bol študentský domov 

na Jedlíkovej 13 s kapacitou 384 

lôžok, v roku 1985 a 1986 študentský 

domov na Jedlíkovej 9 a Jedlíkovej 5, 

oba s kapacitami 1316 lôžok. 

Dobudovanie ubytovacích kapacít 

umožnilo znížiť počty lôžok na izbách 

zo 4 na 2 v starších študentských 

domovoch na Ul. Ferka Urbánka 

a na Ul. Boženy Němcovej a na niekoľko 

rokov vykryť všetky požiadavky 

na ubytovanie študentov Technickej 

univerzity v Košiciach a ešte časť 

kapacity poskytnúť iným vysokým 

školám v Košiciach, najmä UPJŠ. 

V roku 1989 bolo dané do užívania 

Kultúrno-spoločenské centrum 

s kuchyňou s kapacitou 2000 jedál 

s dvoma jedálňami, klubom, divadelnou 

Ubytovanie študentov iných vysokých 

škôl sa riadi zmluvou o poskytnutí 

ubytovania medzi univerzitami.

V každom študentskom domove 

pôsobí Študentská rada, ktorá ako 

Občianske združenie zastupuje 

záujmy ubytovaných študentov 

a je partnerom pre vedenie ŠDaJ či 

univerzity. Tieto združenia poskytujú 

svojim členom doplnkové služby, akými 

sú napríklad: práčovňa, posilňovňa, 

stolnotenisová miestnosť alebo 

možnosť pôsobiť a získavať skúsenosti 

v študentských kluboch: PC Klub, 

Rádio 9 a Študentská televízia.

Ubytovanie študentov je prevažne 

riešené tak, aby študenti z tej istej 

fakulty bývali spolu v tom istom študent-

skom domove. Takto ubytovaní študenti 

vedia medzi sebou jednoduchšie 

komunikovať a uľahčuje im to spoluprácu 

na semestrálnych projektoch.

V ŠD Němcovej a ŠD Urbánkova sú 

prevažne ubytovaní študenti Strojníckej 

fakulty a Fakulty umení. V oboch 

internátoch sa nachádzajú stravovacie 

zariadenia so samoobslužným systémom 

a rozšíreným sortimentom jedál a ich 

ľubovoľnou kombináciou. K športovému 

vyžitiu študentov prispieva blízkosť 

telocviční v areáli TUKE a atletický 

štadión. Priamo v ŠD majú študenti 

možnosť využiť služby posilňovne. 

Možnosť pripojenia sa do siete 

internet má každý študent na vlastnej 

izbe prostredníctvom LAN a WiFi.

Rovnaké podmienky na športové 

vyžitie, ako aj pripojenie do siete, majú 

študenti ubytovaní v ŠD Jedlíkova. 

Títo študenti môžu svoje voľné chvíle Komplexná rekonštrukcia 

niektorých izieb 

na internáte Jedlíkova 9

tráviť aj v študentskom klube V-klub. 

V týchto študentských domovoch 

sú ubytovaní poväčšine študenti 

Fakulty elektrotechniky a informatiky, 

Fakulty baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií, Fakulty materiálov, 

metalurgie a recyklácie a Ekonomickej 

fakulty. Študenti ubytovaní na Jedlíkovej 

ulici majú k dispozícii kopírovacie 

služby, ktoré prostredníctvom študentov 

zabezpečuje Univerzitná knižnica 

TUKE. Manželské ubytovanie poskytujú 

ŠDaJ TUKE v ŠD Jedlíkova 13.

Komplex študentských domovov je 

prepojený na Kultúrno-spoločenské 

centrum s dvoma veľkokapacitnými 

jedálňami, pizzeriou s donáškou 
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rekonštrukciu dvoch monoblokov 

na Jedlíkovej ulici č. 9. Vďaka finančnej 

dotácii z Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky 

na internáte v súčasnosti dochádza 

k ukončeniu komplexnej rekonštrukcie 

interiérov a obnove obalových konštruk-

cií na blokoch C a D. Na spomínaných 

blokoch došlo k výmene elektrických 

a dátových rozvodov, výmene ZTI, 

VZT a kanalizácie. Kúpeľne so starými 

umakartovými jadrami nahradili nové, 

murované a moderne vyzerajúce 

kúpeľne a sociálne zariadenia. Všetky 

izby boli vybavené novým nábytkom, 

ktorý plne zodpovedá dnešným 

štandardom a potrebám študentov. 

Na spoločných chodbách, ktoré tiež 

prešli komplexnou rekonštrukciou, 

boli vybudované nové spoločné 

kuchynky a spoločenské miestnosti. 

Na bloku C prešla úpravou práčovňa, 

ktorá ubytovaným študentom poskytne 

zvýšenú kapacitu práčok a sušičiek. 

Bývalé ubytovacie oddelenie prešlo 

transformáciou a na jeho mieste vznikne 

nový nadštandardný trojizbový byt, 

pizze na izby, divadelnou sálou, 

kaderníctvom, štyrmi telocvičňami, 

stolným tenisom a posilňovňami.

Pre ubytovanie študentov Leteckej 

fakulty je k dispozícii ŠD Rampová 

priamo pri sídle fakulty. V areáli je 

stravovanie pre študentov aj zamest-

nancov zabezpečené prostredníctvom 

zmluvného dodávateľa stravy. 

Študenti Fakulty výrobných 

technológií so sídlom v Prešove sú 

ubytovaní v dvoch študentských 

domovoch na Budovateľskej ul. 

č. 13 a 31. Ubytovanie je v dvoj- 

trojlôžkových izbách bunkového 

typu so sociálnym zariadením. 

K ŠD patrí študentská jedáleň.

reKonštruKcie

Medzi najvýznamnejšie rekonštrukcie 

za posledné obdobie môžeme 

s určitosťou zaradiť komplexnú 

Študenti na internáte Urbánkova 2 

sa mohli potešiť z rekonštrukcie 

pôvodných sociálnych zariadení, 

sprchových kútov a na základe 

podnetov od študentov aj z vybudo-

vania a doplnenia ďalších sprchových 

kútov na tomto internáte. Značnou 

úpravou prešli aj spoločné kuchynky 

na všetkých chodbách internátu. 

Spoločné komunikačné priestory dostali 

nový náter. Novú bicykláreň dostali aj 

študenti bývajúci na tomto internáte. 

Našim letcom na Rampovej 7 

sa po dohode so študentskou radou 

zrekonštruovala spoločná kuchynka 

ktorý budú ŠDaJ využívať na ďalší 

rozvoj podnikateľskej činnosti.

Medzi významné rekonštrukcie 

a opravy na Jedlíkovej ulici môžeme 

spomenúť výmenu ležatých rozvodov 

na internátoch J5, J9 a J13. V roku 

2018 boli zrekonštruované izby 

na dvoch poschodiach na internáte 

J9 blok A a vymenených niekoľko 

zvislých stúpačkových rozvodov 

na internátoch J5, J9 a J13. Na internáte 

J5 a J9 sa vymenila strešná krytina. 

Jedlíkova 7 ako kultúrne a spoločenské 

centrum slúžiace študentom a širokej 

verejnosti disponuje najväčšou 

novozrekonštruovanou parketovou 

sálou v Košiciach, divadelnou sálou 

a seminárnymi miestnosťami. Študenti 

najviac využívajú vynovený študentský 

bar, nazývaný „Véčko” alebo V-klub.

Skvalitnenia ubytovania sa dočkali 

aj študenti ubytovaní na internáte 

Němcovej 1. Rekonštrukcia spoločných 

komunikačných priestorov na bloku 

B a C priniesla „viac svetla” do tmavých 

chodieb, ktoré na študentov pôsobili 

hlavne vo večerných hodinách 

panicky. Na chodbách boli osadené 

hlásiče požiaru a vymenené elektrické 

a dátové rozvody. Na celom internáte 

bola ukončená výmena starých 

drevených okien za plastové. 

Najvýznamnejšia obnova sa dotkla 

niektorých izieb na bloku C, kde došlo 

k ich komplexnej rekonštrukcii. Na týchto 

izbách boli novovybudované sprchové 

kúty a plnohodnotné kuchynky, ktoré sa 

tam v minulosti nenachádzali. Športovo 

a ekologicky založeným študentom sme 

vybudovali bicykláreň a v spolupráci 

so študentskou radou upravili priestory 

posilňovne a zrekonštruovali študovňu. 

Rekonštrukcia pôvodných 

sociálnych zariadení 

na internáte Uránkova 2

Komplexná rekonštrukcia 

niektorých izieb 

na internáte Němcovej 1

Novovybudované sprchové 

kúty na izbách na bloku C 

na internáte Němcovej 1
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bývania. Medzi tie najvýznamnejšie 

patrí výmena všetkých ostávajúcich 

zvislých stúpačkových potrubí na in-

ternátoch J5, J9 a J13 v Košiciach 

a Budovateľskej 13 a 31 v Prešove. 

Plánuje sa pokračovať v rekonštrukcii 

izieb na J9 na bloku A, kde už prešli 

rekonštrukciou izby na 6. a 7. poschodí. 

Komplex internátov na Jedlíkovej ulici 

dostane nové ubytovacie oddelenie, 

ktoré bude situované na Jedlíkovej 7 

a jeho súčasťou bude oddychová 

zóna. Po ukončení rekonštrukcie 

na bloku C pred internátom Jedlíkova 9, 

akonáhle nám to počasie dovolí, 

sa spustí rekonštrukcia parkovacích 

miest. Na internáte na Němcovej 1 

sa dokončí rekonštrukcia spoločných 

komunikačných ciest a postupne 

sa vrátime k rekonštrukcii izieb 

na bloku C s vybudovaním sprchových 

kútov na izbách. Rekonštrukcia je 

naplánovaná aj pre sociálne zariadenia 

na bloku D na všetkých poschodiach.

Na internáte Urbánkova 2 plánujeme 

postupne výmenu podlahových krytín 

na spoločných komunikačných cestách.

poDniKAteľsKá 
činnoSť

Študentské domovy a jedálne 

Technickej univerzity v Košiciach 

patrili medzi prvé na Slovensku, ktoré 

popri hlavnej činnosti začali rozvíjať aj 

podnikateľskú činnosť. V tejto aktivite 

nepoľavili dodnes a okrem hosťovského 

ubytovania, cateringu a prenájmu 

školiacich a tanečných miestností 

rozšírili svoje aktivity v oblasti pracích 

služieb. V súčasnosti okrem vlastného 

prania perú bielizeň pre UPJŠ, UVLF, 

UNIPO a súkromné penzióny.

Autor: 

Ing. Marek Dufala, PhD.

na jednom poschodí a práčovňa 

na prízemí, ktorá slúži všetkým 

ubytovaným. Staré pôvodné ležaté 

rozvody a zvislé stúpačky sú na tomto 

internáte rovnako od tohto roku 

minulosťou. Havarijný stav strechy 

si vypýtal úplnú výmenu strešnej 

krytiny. Zničené linoleum na izbách 

postupne vymieňame za nové svojpo-

mocne a v nemalej miere aj s pomocou 

samotných študentov ubytovaných 

na jednotlivých izbách, ktorí o takúto 

aktivitu prejavili sami záujem.

Druhým domovom pre študentov 

Fakulty výrobných technológií sú 

internáty na Budovateľskej ulici 

v Prešove. Študentom týchto internátov 

sa v posledných rokoch zrevitalizovali 

parkovacie miesta pred internátmi, 

nakoľko ich pôvodný počet nebol 

postačujúci. Opravy a rekonštrukcie 

na týchto internátoch vo veľkej 

miere prebiehajú vo vlastnej réžii 

prostredníctvom zamestnancov ŠDaJ 

TUKE. Takýmto spôsobom riešime 

výmenu podlahových krytín, výmenu 

keramického obkladu na kúpeľniach 

a izby dostávajú nový náter. Vo vlastnej 

réžii prebieha aj výmena stúpačkových 

potrubí. Na internátoch v Prešove 

prešlo rekonštrukciou ubytovacie 

oddelenie, vybudovala sa moderná 

spoločenská miestnosť. Z Bufetu 

na Budovateľskej 13 sa v spolupráci 

so študentskou radou vybudovala 

nová posilňovňa. Rekonštrukciou 

prešli spoločné sociálne zariadenia 

na Budovateľskej 31. Všetky okná 

na oboch internátoch boli vymenené 

z pôvodných drevených za plastové. 

Na Budovateľskej 13 sa nedávno 

vymenila dátová kabeláž a sprístup-

nila WiFi sieť. Na Budovateľskej 13 

sa vymaľovali všetky spoločné komu-

nikačné cesty a vymenili sa vstupné 

dvere do všetkých izieb na internáte.

pLánovAné 
reKonštruKcie

V najbližšom období sa na ŠDaJ chystajú 

ďalšie opravy a rekonštrukcie, ktoré majú 

ubytovaným študentom zvýšiť komfort 

Najväčšia novozrekonštruovaná 

parketová sála v Košiciach 

na Jedlíkovej 7

Vynovený študentský bar 

nazývaný „Véčko” alebo 

V-klub na Jedlíkovej 7

Podnikateľská činnosť 

ŠDaJ TUKE

Haló           13Hlavná téma12 Haló Hlavná téma



Aktivity UVP TECHNICOM

prezentAčné  
mAjstrovstvo

mArKeting 
stArtupov

Duševné 
vLAstníctvo

time mAnAžment

vytvor si 
svoj vLAstný 
biznis pLán

projeKtové 
riADenie  
(pre stArtupy) 

10. septembra 2020 bol pre startupy 

organizovaný v rámci akceleračného 

programu Startup centra TUKE 

Dňa 3. septembra 2020 sa konala 

v priestoroch UVP TECHNICOM prvá 

z aktivít akceleračného programu 

Startup centra TUKE venovaná proble-

matike úvodu do návrhu biznis plánu, 

ktorú viedol L. Kolesár, kouč Startup 

centra TUKE, úspešný podnikateľ v 

oblasti ekologických stavieb. Aktivita 

bola prístupná aj pre online účastníkov.

Účastníci mali možnosť sa oboznámiť 

s postupom pri návrhu výstižného 

a stručného biznis plánu na báze 

overeného modelu CANVAS 

a na príkladoch svetových a slo-

venských, ale aj košických firiem 

si ukázali, ako sa podobné firmy 

odlišujú v biznis modeloch.

čo hľADAjú 
investori? 
(finAncovAnie 
stArtupov)  

DigitáLny 
mArKeting 
nA sociáLnych 
SieťACh 

Dňa 16. septembra 2020 bol organizo-

vaný v rámci akceleračného programu 

pobytu startupov v Startup centre 

TUKE workshop, ktorý bol venovaný 

problematike financovania startupov. 

V rámci workshopu boli prezentované 

najmä také témy ako: „Ako Venture 

Ako písať texty na sociálnych 

sieťach, aby si ich niekto všimol?

V rámci akceleračného programu 

sa 17. septembra 2020 konal ďalší 

workshop venovaný problematike 

Digitálného marketingu na sociálnych 

sieťach. Na workshope sa účastníci 

dozvedeli, ako efektívne písať príspevky 

na sociálnych sieťach. V dnešnej dobe 

pri množstve zdieľaného obsahu je 

copywriting (písanie textov na reklamné 

účely) potrebnejší, než kedykoľvek 

predtým. Súčasťou stretnutia boli aj 

ukážky formulácií takýchto príspevkov 

workshop Projektové riadenie 

so špičkovým lektorom v oblasti 

projektového riadenia, pánom 

Rudolfom Takáčom. Workshop bol 

venovaný úvodu do štyroch oblastí 

profesionálneho riadenia projektov: 

1. prínosom projektového riadenia; 

2. problematike kvality; 

3. plánovaniu v rámci projektov; 

4. problematike riadenia rizík.

Workshop bol dostupný aj online 

prostredníctvom videokonferenč-

ného a kolaboračného systému 

Webex meeting a bol organizovaný 

s podporou NTI (www.nti.sk).

Capital môže financovať začínajúce 

startupy? Aké startupy hľadá VC a prečo? 

Ako má startup nastaviť business 

a finančný plán, aby bol úspešný 

pri hľadaní investora? Ako prebieha 

samotný proces investovania.” Startupy 

sa mohli dozvedieť, ako funguje 

spolupráca s investormi, čo investori 

hľadajú a aké ukazovatele sledujú.

Stretnutie bolo dostupné aj pre 

vzdialených účastníkov prostredníctvom 

systému NTI (www.nti.sk). Stretnutie 

viedol skúsený lektor, úspešný 

podnikateľ Tomas Bell, zakladateľ 

Exisport, podnikateľ roka 2010, partner 

investičnej spoločnosti Vision Ventures, 

ktorá v roku 2019 získala prístup k inves-

tičnému fondu v hodnote 22,7 milióna € 

pre investovanie do perspektívnych 

začínajúcich firiem a podnikateľských 

projektov v najbližších piatich rokoch.

Workshop, ktorý sa konal 24. septembra 

2020 bol určený pre všetkých, ktorí 

pri svojej práci potrebujú prezentovať 

svoje zámery alebo výsledky projektov 

a riešení pred skupinou poslucháčov. 

Workshop bol zameraný na to, ako by 

mal prezentujúci zlepšiť svoje vyjadro-

vanie, ako udržať záujem poslucháčov, 

ako presvedčivo vystupovať a hlavne 

jednoducho a jasne sa vyjadrovať. 

Nehmotný majetok v podnikaní

V rámci akceleračného programu Startup 

centra TUKE bol v spolupráci s CVTI 

SR 22. októbra 2020 v priestoroch 

UVP TECHNICOM organizovaný prvý 

zo série webinárov zameraných 

na problematiku ochrany duševného 

vlastníctva:  „Duševné vlastníctvo, 

nehmotný majetok v podnikaní”, 

ktorý viedol lektor RNDr. Jaroslav 

Noskovič, PhD. z CVTI SR.

Webinár bol venovaný úvodu do prob-

lematiky duševného vlastníctva. Boli 

predstavené jeho jednotlivé typy: 

technické riešenia, dizajny, ochranné 

známky, know-how, diela podľa 

autorského zákona a ďalšie. Pozornosť 

bola venovaná aj samotnej ochrane 

duševného vlastníctva – problematike 

autorských a priemyselných práv, ako 

aj postupom pri ich zabezpečení. 

Pre organizáciu online webinára bola 

využitá špičková videokonferenčná 

AgiLe scrum: 
metoDiKA riADeniA 
projeKtov

Duševné 
vLAstníctvo iiWorkshop venovaný problematike 

marketingu startupov na sociálnych 

sieťach: „Keď 2 googlia to isté, nie je 

to to isté”  bol organizovaný 1. októbra 

2020 finálne online z dôvodu obmedzení 

spojených s pandémiou koronavírusu 

COVID-19 v rámci akceleračného 

programu Startup centra TUKE. 

Úvod bol venovaný téme identifikácie 

reklamného obsahu v rámci internetu 

a taktiež rozdielom v platených 

a organických výsledkoch. Viac ako 

100 online účastníkov malo možnosť 

dozvedieť sa, ako Google prispôsobuje 

obsah vyhľadávania a zobrazovaných 

webov podľa ich polohy, záujmov či 

správania sa na internete. Získali prehľad 

o optimalizácii obsahu pre užívateľov 

na základe dát zbieraných pomocou 

cookies. Záver bol venovaný výhodám 

a nevýhodám inzercie v online a offline 

5. novembra 2020 – UVP TECHNICOM: 

V rámci akceleračného programu 

Startup centra TUKE bol v spolupráci 

s CVTI SR organizovaný webinár 

zameraný na oblasť duševného vlast-

níctva s názvom „Ochranná známka, 

dizajn, produkty, grafické rozhrania 

softvérových aplikácií a služby”.  

Obsahom webinára boli témy: čo je 

dizajn a ako a prečo ho chrániť, ako 

a prečo chrániť označenia, logá, slogany 

a na čo nezabudnúť pri budovaní 

značky, podmienky a postupy pre 

získanie zapísaného dizajnu a ochrannej 

známky na Slovensku a vo svete, 

ako prechádzať porušovaniu práv 

k zapísaným dizajnom a platným 

ochranným známkam iných subjektov.

Dňa 8. októbra 2020 bol organizovaný 

v UVP TECHNICOM webinár venovaný 

problematike projektového riadenia 

AGILE SCRUM. AGILE SCRUM je jednou 

z najrozšírenejších a najznámejších 

metód riadenia projektov. Agilné 

metódy sú vo všeobecnosti považované 

za flexibilnejšie a rýchlejšie ako klasické 

metódy projektového riadenia. 

22. októbra 2020 bol v rámci 

akceleračného programu pobytu 

startupov v Startup centre TUKE 

organizovaný online webinár na tému  

„Time manažment – riadenie času”.

Vedieť si správne a efektívne 

rozplánovať svoj čas je v súčasnej 

dobe takmer umenie. Preto naučiť 

sa túto zručnosť znamená dokázať 

pracovať naplno a bez časových strát. 

Time manažment je celý rad 

postupov, odporúčaní a nástrojov 

pre plánovanie času za účelom 

zvýšenia efektívnosti využitia času.

na sociálnych sieťach, diskutovalo sa 

o reklamných textoch všeobecne, ale aj 

o tom, na čo sa zamerať a naopak, čomu 

sa vyvarovať pri písaní príspevkov.

priestore, vhodnému výberu formátu 

reklamy a vyhodnocovaniu výsledkov.

technológia na báze Národnej telepre-

zentačnej infraštruktúry (www.nti.sk).
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prístupu a rozvoja spolupráce pri: 

• prenose a aplikácii odpovedajúcich 

výsledkov výskumu a vývoja do praxe, 

• zabezpečení prístupu k technológiám 

digitálnej transformácie, procesným  

a inteligentným riešeniam pre 

výskumné, vývojové, inovačné priemy-

selné projekty a aktivity klientov UVP.

Naznačené zameranie služieb 

v oblastiach digitálnej transformácie, 

odbornej prípravy a podpore 

rozvoja „smart” výroby a podnikania 

v malých a stredných podnikoch 

(MSP) v súlade s odpovedajúcimi 

konceptami stratégie „Industry 4.0 

(I4.0)”  je veľmi perspektívne.

Uvedené aktivity DIH TECHNICOM úzko 

súvisia s poslaním „Programu akce-

lerácie podnikania na TUKE”, ktorým 

UVP TECHNICOM úspešne garantuje  

od roku 2014 rozvojové prostredie 

pre „Start-up” a „Spin off” iniciatívy. 

Viac o službách a aktivitách DIH 

TECHNICOM sa dozviete na jeho 

web stránke dihtechnicom.tuke.sk. 

Všetky uvedené iniciatívy podporujú 

aj na TUKE rozvoj nových konceptov 

Digitálnej stratégie v EÚ a jej iniciatívy 

zamerané na vytvorenie celoeurópskej  

infraštruktúry Európskych digitálnych 

inovačných centier (EDIH).

V predošlom čísle Haló TU bol publikova-

ný príspevok „Projekt MIDIH sa úspešne 

blíži k svojmu ukončeniu”, v ktorom boli 

stručne uvedené výsledky a produkty 

projektu. Súčasne bolo v príspevku aj 

naznačené, že projekt MIDIH svojím 

riešením významne prispel k vytvoreniu 

regionálneho priemyselného digitál-

neho inovačného centra, ktoré bolo 

etablované pod názvom DIH TECHNICOM 

v prostredí Univerzitného 

vedeckého parku TECHNICOM.  

DIH TECHNICOM svojím poslaním 

rozširuje funkcionalitu ekosystému 

UVP TECHNICOM a poskytuje v systéme   

komplementárne a nové služby typu 

„one-stop-shop” a „one-stop-shop 

marketplace” zamerané na: 

• zvyšovanie povedomia o dôležitosti 

rozvoja a implementácie konceptov 

stratégie I4.0 v priemyselnej praxi, 

• akceleráciu a podporu inteligentných 

„digitálnych” inovácií v priemyselných 

sektoroch, ktoré patria do oblastí hlav-

ných výskumných kompetencií TUKE. 

V tomto zmysle DIH TECHNICOM 

svojimi špecifickými/odbornými 

službami garantuje aktívnu podporu 

Autori: 

doc. František Jakab, PhD. 

doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.

DIH TECHNICOM – nový prvok 
v štruktúre UVP TECHNICOM 

Aktivitu zastrešila Technická univerzita 

v Košiciach (Katedra počítačov 

a informatiky v spolupráci s UVP 

TECHNICOM), Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika a firemný partner Deutsche 

Telekom IT Solutions Slovakia. Aktivita 

je podporená projektom IT Akadémia – 

vzdelávanie pre 21. storočie.

O tom, že veda a technika nie je nudná, 

sa mohli už po tretíkrát dozvedieť deti, 

ktoré sa zúčastnili Letného IT tábora 

na Technickej univerzite v Košiciach. 

Viac ako dvadsať detí si vyskúšalo, 

aké je to programovať mikropočítače, 

Lego Mindstorm, riadenie dronov, 

virtuálnu realitu či tvorbu mobilných 

aplikácií pre Android. Za päť dní si 

tak vyskúšali moderné technológie, 

agilné prístupy i nadviazali nové 

kamarátstva. Celý čas sa im venoval 

kolektív pedagógov a nadšených 

mladých ľudí vedený Ing. Miroslavom 

Michalkom, PhD. z Laboratória 

počítačových sietí, Katedry počítačov 

a informatiky FEI, ktorí spestrili program 

tak, aby celý deň nebola nuda.

Spestrením IT aktivít bol utorňajší 

program „Na jeden deň záchranárom”, 

ktorý viedla Ing. Ivana Nováková 

zo startupu „APONI” z Inkubátora TUKE 

s praktickou ukážkou záchranárskych 

akcií, transportom zranených či 

pohľadom dovnútra sanitného vozidla 

záchrannej služby. Deti už vedia, 

ako podať prvú pomoc, zabrániť 

šoku či privolať prvú pomoc.

Autor: 

Ing. Miroslav Michalko, PhD.

Letný IT tábor na TUKE 
NEBOJTE SA VEDY!
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Spolupráca Technickej univerzity 

v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika a Slovenskej akadémie vied 

prináša posilnenie schopnosti Slovenskej 

republiky zúčastňovať sa na globálnom 

rozvoji v oblasti vodíkového vývoja 

a inovácií. Kreuje sa Centrum výskumu 

vodíkových technológií s podporou 

Ministerstva hospodárstva, ktorého 

snahou je, aby sa Slovensko stalo 

jedným z lídrov v oblasti vodíkových 

technológií v EÚ a súčasne akcele-

rovalo slovenskú ekonomiku.

Platformou, na ktorej chcú 

zainteresované inštitúcie spoločne 

stavať vodíkovú budúcnosť Slovenskej 

republiky, je Centrum výskumu 

vodíkových technológií (CVVT) 

so sídlom na našej univerzite. 

Memorandum o porozumení podpísali 

21. 9. 2020 v Košiciach – rektor 

Technickej univerzity v Košiciach 

Stanislav Kmeť, predseda Slovenskej 

akadémie vied Pavol Šajgalík a rektor 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach Pavol Sovák. Podporu 

centru deklaroval aj podpredseda vlády 

a minister hospodárstva Richard Sulík. 

Vznikajúce centrum podporuje  

aj podpredseda EK pre 

medziinštitucionálne vzťahy 

a strategický výhľad Maroš Šefčovič. 

Poukázal na možnosti finančnej 

podpory v oblasti vodíkových 

technológií z európskych zdrojov 

v súvislosti s dekarbonizáciou. 

Centrum vodíkových technológií 

napĺňa výskumnú, implementačnú 

a vzdelávaciu funkciu. V rámci výskumnej 

funkcie prebieha základný výskum 

a vývoj zameraný na výrobu, distribúciu, 

uskladňovanie a spaľovanie vodíka, 

pôsobenie vodíka na rozvodné potrubné 

systémy, bezpečnostné riziká pri výrobe, 

prevádzke a zneškodňovaní zariadení 

vodíkových technológií, vývoj nových 

metal-hydridových materiálov pre 

uskladnenie vodíka, spaľovanie vodíka 

a implementácie palivových článkov 

do pohonných jednotiek automobilov 

a ďalšie súvisiace technológie. 

V rámci implementačnej funkcie 

sa centrum zameriava na pretavenie 

nových poznatkov do prototy-

pových zariadení vodíkových 

technológií, kooperáciu medzi 

výskumnými a priemyselnými partnermi 

za účelom intenzifikácie využívania 

vodíkových technológií, implementáciu 

vodíkových technológií do mobilných 

zariadení a implementáciu bezpeč-

nostných systémov v rámci rôznych 

rizík vodíkových systémov. Rámec pre 

výskum a rozvoj produktov vytvára 

Národná vodíková stratégia Slovenskej 

republiky a jej akčný plán. Cieľom je 

dostať Slovensko do pozície relevantné-

ho hráča v sektore vodíkových aplikácií 

s globálnou pôsobnosťou, v ktorom 

dokážu slovenské firmy ponúkať vlastné 

inovatívne produkty a služby, konku-

rencieschopné na globálnych trhoch. 

Vznikajúci sektor aplikácií vodíka má 

priniesť efektívne využitie v odvetviach 

špecializovaného a energetického 

strojárstva, hutníckeho a chemického 

priemyslu, ako aj pri výrobe nákladných 

vozidiel, prostriedkov hromadnej cestnej 

či železničnej dopravy. Najbližším cieľom 

je predstaviť na výstave Expo 2021 

v Dubaji funkčné prototypy zariadení 

s aplikáciou vodíkových technológií.

Autori: 

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.

V Košiciach vzniklo 
Centrum výskumu 
vodíkových technológií

naša aliancia európskych 
univerzít Ulysseus už prináša 
prvé ovocie. zapojené tímy 
a vytvorená sieť spolupráce 
komunity ulysseus neustále 
premieta svoje idey i myšlienky 
do nových návrhov. 
počiatočný sumár úspešných 
a priebežne podávaných 
projektov je nasledovný:

Mobility for all (special-needs students) 

Erasmus+, Realizácia:  

Október 2020 – Marec 2023  

Status: Podaný a schválený, TUKE partner

Universities of the future 

Výzva COST OC-2020-1  

Status: Podaný, TUKE partner

Téma 1: Podpora aktivít vysokých škôl 

v Iniciatíve európskych univerzít  

Výzva na podávanie rozvojových 

projektov verejných vysokých škôl 

v roku 2020 

Status: Podaný, TUKE žiadateľ

Developing international experience for 

students through virtual mobility 

Erasmus+, Realizácia:  

September 2019 – August 2022  

Status: Podaný a schválený, TUKE partner

Leading Ulysseus to become a European 

university excellence model through 

research and innovation 

Výzva H2020-IBA-SwafS-Support-2-2020  

Status: Podaný, TUKE partner

The fellowship programme to attract the 

most talented experienced researchers   

Výzva Horizont 2020 MSCA COFUND 

Status: Podaný, TUKE partner

Complex ecosystems and cooperation 

of organizations 

Výzva COST OC-2020-1  

Status: Podaný, TUKE partner

Výzva Erasmus+ KA2 

Status: Podaný, TUKE partner

Téma 3: Podpora internacionalizácie 

vysokoškolského vzdelávania 

prostredníctvom virtuálnej mobility  

Výzva na podávanie rozvojových 

projektov verejných vysokých škôl 

v roku 2020 

Status: Podaný, TUKE partner

Equality of opportunities,  

diversity of representation 

Erasmus+ 

Status: Podaný, TUKE partner

mob4ALL

DigitAL 
softsKiLLs 
@uLysseus

futurist

uLysseus  
pLus

moviDis

compAss

tALentus 

compLecto

move

eQuoDire

02

04

06

01

03

09

05

08

07

10

Ďalšie aktivity aliancie smerujú 

k návrhom spoločných výskumných 

a inovačných európskych projektov 

najmä v rámci pripravovaných výziev 

Horizont Európa v odvetviach, 

ktoré aliancia definuje ako kľúčové 

a so spoločným prienikom špičkových 

pracovísk zainteresovaných univerzít.

Projekty čakajúce na opätovné podanie: 

Dive In@Ulysseus; COBRING; GREAT.

Autor: 

prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

Ulysseus  
prináša ovocie
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Cesta k inkluzívnemu 
vzdelávaniu na TUKE

Bezbariérové centrum TUKE slávi tohto 

roku 20. výročie svojej existencie. 

„Podpora študentov so špecifickými 

potrebami na vysokých školách” 

bol názov seminára, ktorý sa pri tejto 

príležitosti konal dňa 10. 09.  2020 

v priestoroch kongresového centra 

TUKE. Hlavným cieľom seminára bolo 

poskytnúť účastníkom najnovšie 

informácie o rozšírení znalostných, 

metodických a informačných 

zdrojov na webovej stránke centra, 

prezentovať výsledky práce BBC TUKE 

zástupcom vzdelávacích inštitúcií, ale 

aj širokej odbornej verejnosti, ktorým 

podpora študentov so špecifickými 

potrebami patrí do pôsobnosti. 

Seminára sa pod záštitou rektora TUKE 

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislava 

Kmeťa, DrSc., zúčastnilo 38 účastníkov 

z radov koordinátorov VŠ, zástupcov SŠ, 

centier pedagogicko-psychologických 

poradenstiev a prevencie, ako aj iných 

organizácií. Rektor v úvode zdôraznil 

význam práce centra nielen pre 

študentov so špecifickými potrebami 

na TUKE, ale aj jeho národnú úlohu 

pri formovaní opatrení na budovanie 

inklúzie na VŠ v SR a tiež cenný 

transfer znalostí a technológií v rámci 

jeho medzinárodných aktivít, najmä 

projektov financovaných EK. 

Následne vedúci centra prof. Šimšík 

priblížil začiatky i hlavné míľniky 

vývoja podpory študentov so špeci-

fickými potrebami na našej univerzite, 

a tiež aj v rámci systému ich podpory 

na všetkých univerzitách SR. Od roku 

2013 plní centrum aj úlohu metodické-

ho, znalostného a koordinačného centra 

s pôsobnosťou na všetky VŠ v SR. 

Prezentácia prof. Galajdovej poukázala 

na kľúčové formy podpory centra 

študentom so špecifickými potrebami 

počas ich prípravy na vysokoškolské 

štúdium, ako aj počas celého štúdia 

na TUKE. Predstavila aj príklady našich 

najúspešnejších absolventov pri ich 

uplatnení v praxi. Video s nahrávkami 

rozhovorov s našimi absolventami je 

dostupné spolu s ďalšími metodickými 

dokumentami na webovej stránke 

BBC TUKE accesscentre.tuke.sk/. 

Za 20 rokov poskytlo centrum 

podporu 171 študentom so špe-

cifickými potrebami na TUKE 

a 27 študentom mimo TUKE. 

Po týchto prednáškach bola riadená 

diskusia na témy, ako sú vplyv pandémie 

COVID-19 na podporu študentov so ŠP, 

Klady a zápory súčasného systému 

podpory VŠ študentov so ŠP či príprava 

žiakov SŠ na prechod na VŠ. Súčasťou 

seminára bola aj prehliadka priestorov 

centra s názornou ukážkou funkcií 

podporných/asistenčných technológií, 

ktorými je pracovisko vybavené. 

Aj napriek tomu, že sa seminár konal 

za prísnych hygienických opatrení 

a nemohli sa na ňom zúčastniť 

viacerí pozvaní hostia zo Slovenska 

aj zahraničia, bol bohatým zdrojom 

informácií, umožnil cennú výmenu 

skúseností a v konečnom dôsledku bol 

i dôstojnou príležitosťou pre gratulácie 

a ocenenie práce pracovníkov centra.

Prajeme Bezbariérovému centru ešte 

veľa úspechov v ďalších rokoch!

Autori: 

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 

PhDr. Monika Molnárová

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

Kmeť, DrSc., za prítomnosti pána 

prorektora pre vedu, výskum 

a doktorandské štúdium prof. Ing. Iva 

Petráša, DrSc., prijal v priestoroch 

Rektorátu TUKE novovymenované 

profesorky a novovymenovaných 

profesorov Technickej univerzity 

v Košiciach. Prijatie nových členov 

do radov profesorov TUKE je vždy 

veľká udalosť. Stúpa tým dobré 

meno a kredit našej univerzity.

Z rúk pani prezidentky Slovenskej 

republiky Zuzany Čaputovej, 

za prítomnosti ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR Branislava 

Gröhlinga, si dňa 18. novembra 2020 

prevzali vymenúvacie dekréty 

v odboroch habilitačného konania 

a inauguračného konania (HKaIK):

• prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 

zo Strojníckej fakulty TUKE 

vymenovaná v odbore HKaIK 

„priemyselné inžinierstvo”,

Autor: 

Ing. Martina Geffertová

a geotechnológií TUKE vymeno-

vaný v odbore HKaIK „získavanie 

a spracovanie zemských zdrojov”,

• prof. Ing. Martin Straka, PhD. 

z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií TUKE vymenovaný 

v odbore HKaIK „logistika”.

Pani prezidentka počas príhovoru 

požiadala novovymenovaných 

profesorov, aby vo svojom ďalšom 

pôsobení vždy brali do úvahy, že 

vzdelanie zaväzuje a titul profesora 

ešte viac. „Lebo práve vy môžete svojím 

pôsobením zveľaďovať to najcennejšie, 

čo máme – morálny a odborný 

potenciál našej mladej generácie, ktorá 

predstavuje budúcnosť republiky.” 

Blahoželáme!

• prof. Ing. Marek Sukop, PhD. 

zo Strojníckej fakulty TUKE vymenova-

ný v odbore HKaIK „výrobná technika”,

• prof. Ing. Jaroslav Legemza, PhD. 

z Fakulty materiálov, metalurgie 

a recyklácie TUKE vymenovaný 

v odbore HKaIK „hutníctvo”,

• prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc. 

z Fakulty materiálov, metalurgie a re-

cyklácie TUKE vymenovaná v odbore 

HKaIK „environmentálne inžinierstvo”,

• prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD. 

z Fakulty elektrotechniky a infor-

matiky TUKE vymenovaný v odbore 

HKaIK „elektroenergetika”,

• prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. 

z Fakulty elektrotechniky 

a informatiky TUKE vymenovaný 

v odbore HKaIK „informatika”,

• prof. Ing. Radim Rybár, PhD. 

z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia 

Noví profesori na TUKE

20 Haló Univerzitné stránky Haló           21Univerzitné stránky



Autor: 

kolektív autorov FVT 

Malá fakulta – veľké úspechy

Aj vďaka neustálym inováciám pries- 

torov, či už výskumných v podobe 

vytvárania nových moderných labo- 

ratórií, alebo pedagogických v podobe 

modernizácie učební, sa jediná z tech- 

nicky orientovaných vysokých škôl 

v regióne Prešovského samosprávneho 

kraja – Fakulta výrobných technológií 

so sídlom v Prešove, môže pýšiť získaním  

mnohých ocenení svojich pracovníkov,  

ktorým sú práve prostredníctvom 

modernizácie, digitalizácie a spolu- 

práce s praxou vytvárané pracovné 

podmienky na ich rozvoj a rast nielen 

v oblasti pedagogickej činnosti, 

ale aj v oblasti vedy a výskumu. 

K týmto významným oceneniam 

sa nesporne radí ocenenie Zväzu sloven-

ských vedecko-technických spoločností, 

ktoré udelilo prof. Ing. Michalovi 

Hatalovi, PhD., prodekanovi pre 

vzdelávanie, ocenenie „Propagátor 

vedy a techniky za rok 2019”. 

V oblasti vedecko-výskumnej 

činnosti zamestnancov vysokých škôl 

a výskumných ústavov sa v Slovenskej 

republike za najvýznamnejšie 

ocenenie považuje „Cena za vedu 

a techniku”, ktorú každoročne udeľuje 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky s cieľom 

podporiť rozvoj vedy a techniky 

a oceniť mimoriadne výsledky 

v tejto oblasti, ktorá bola v roku 

2019 v kategórii „Osobnosť vedy 

a techniky do 35 rokov” udelená práve 

pracovníčke Fakulty výrobných tech-

nológií so sídlom v Prešove Ing. Darine 

Duplákovej, PhD., Ing. Paed. IGIP, 

za excelentné vedecké výsledky 

v oblasti svetelnej techniky a podiel 

na riešení viacerých významných me-

dzinárodných a národných výskumných 

projektov. Toto významné ocenenie bolo 

rok predtým, v roku 2018, udelené aj 

ďalšej z pracovníčok FVT, doc. Ing. Lucii 

Knapčíkovej, PhD., Ing. Paed. IGIP, 

za prínos pre rozvoj vedy a techniky 

na Fakulte výrobných technológií 

a za projektovú činnosť. 

Centrum vedecko-technických 

informácií SR, Slovenská akadémia vied 

a Zväz slovenských vedeckotechnických 

spoločností počas svojho už 22. ročníka 

odovzdávania ocenení „Vedec roka SR 

2018” udelilo v kategórii „Inovátor 

roka” toto významné ocenenie 

prof. Ing. Jánovi Piteľovi, PhD., 

prodekanovi pre rozvoj a vonkajšie 

vzťahy, za inovatívne technické 

riešenia v oblasti automatizácie 

a riadenia strojov a procesov chránené 

patentmi a úžitkovými vzormi, 

za prínos k transferu poznatkov 

z vedeckovýskumnej činnosti do praxe. 

Rok 2018 sa stal významným v oblasti 

ocenení a uznaní pracovných výsledkov 

nielen pre zamestnancov fakulty, ale 

taktiež aj pre samotného dekana FVT 

Dr. h. c. prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc., 

ktorému bol na Slávnostnom zasadnutí 

Vedeckej rady Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne rozšírenej 

o vedecké rady jednotlivých fakúlt 

TnUAD v Trenčíne udelený čestný 

titul DOCTOR HONORIS CAUSA. 

Mnohými významnými oceneniami 

sa na Fakulte výrobných technológií 

so sídlom v Prešove nepýši len 

vedenie fakulty a jeho zamestnanci, 

ale taktiež aj samotní študenti, ktorí sú 

práve výsledkom kvalitného a dobre 

zvládnutého pedagogického procesu. 

Počas doktorandského štúdia 

bolo udelené významné ocenenie 

Ing. Monike Trojanovej, PhD.,  

„Laureate Award”, ktoré získala 

za príspevok „Využitie modelu 

Hammerstein pre identifikáciu dyna- 

miky fluidného svalu DMPS-5” v rámci 

seminára ASŘ 2018 v Ostrave organi-

zovaného Katedrou automatizačnej 

techniky a riadenie (VŠB – TU Ostrava). 

Tvorivosť a odbornosť prejavujú naši 

študenti počas celej doby svojho 

štúdia, príkladom je Ing. Peter Lazorík, 

ktorý získal počas Ing. štúdia 2. miesto 

sekcie S3 Informačné systémy, 

virtuálna realita s príspevkom 

„Parametrizácia rozmerov súčiastok 

kamerovým systémom s výstupom 

na web rozhranie” v súťaži Študentská 

tvorivá a odborná činnosť. 

Tieto a mnohé ďalšie významné 

ocenenia sú nesporným dôkazom toho, 

že aj v prostredí menšej fakulty je 

možné vytvoriť výborný tím odborníkov 

a študentov, ktorí sú významným 

prínosom nielen v oblasti vedy 

a techniky na Slovensku, ale celosvetovo. 
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prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. (uprostred) 

„Vedec roka SR 2018” v kategórii „Inovátor roka”

doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP 

„Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov 2018”  

Ing. Darina Dupláková, PhD., Ing. Paed. IGIP 

„Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov 2019”  



Dištančná metóda výučby 
počas prvej vlny pandémie 
z pohľadu učiteľov TUKE

Všetko najlepšie, pán dekan!
„Čo by to bolo za človeka, ktorý by žil 

bez odvahy?” bola pamätná otázka, 

ktorú vyriekol americký pilot Charles 

Lindbergh po tom, ako prvý sólovým 

letom preletel Atlantický oceán. Mať 

odvahu letieť za svojím leteckým snom 

aj napriek životným prekážkam a turbu-

lenciám bolo vždy príznačné pre nášho 

oslávenca, Stanislava Szaba, dekana LF 

TUKE, ale aj viceprezidenta Združenia 

bezpečnostného a obranného priemyslu 

SR, ktorý v týchto dňoch oslávil svoje 

okrúhle 50. narodeniny. Svoj letecký sen 

začal písať štúdiom na bývalej Vysokej 

vojenskej leteckej škole v Košiciach, 

po ktorej nastúpil do vojenskej praxe 

na 1. leteckej základni Sliač. Rok 1994 

a presun na Katedru taktiky letectva 

na VVŠL v Košiciach znamenal začiatok 

viac ako 25-ročného letu v kurze 

pôsobenia v leteckom vzdelávaní. 

Úspešný let vojenskou leteckou kariérou 

potvrdzovali dve mimoriadne povýšenia 

ministrov obrany SR. Ako najmladší 

a zároveň posledný predseda AS VLA 

sa spolupodieľal na transformácii 

vojenského leteckého školstva. V roku 

2004 bol jedným zo zakladateľov terajšej 

LF. Uniforma sa zmenila na civilný 

Oslava výročného jubilea je zároveň 

zavŕšením jednej z ďalších úspešných 

profesionálnych etáp v živote oslávenca 

v pozícii dekana Leteckej fakulty. 

Výzva, ktorú prijal v roku 2017, bola 

o to väčšia, že znamenala nutnosť 

zásadne opraviť a naštartovať lietadlo 

s názvom Letecká fakulta, vymeniť 

zostarnutú posádku lietadla a určiť nový 

kurz pre ďalší úspešný let fakulty. 

Radosť oslávenca v týchto dňoch 

zvýrazňuje nielen to, že sa v zdraví 

a šťastí dožíva týchto chvíľ v kruhu 

svojich blízkych, ale aj to, že sa mu 

v spolupráci a podporou drvivej 

väčšiny členov novej fakultnej 

posádky podarilo nasmerovať let 

Leteckej fakulty tým správnym kurzom 

k modernej a úspešnej fakulte. 

Prajeme Vám všetko najlepšie, pán 

dekan, veľa zdravia, šťastia a odvahy 

pri ďalších úspešných letoch Vaším 

profesionálnym, ale i osobným životom. 

oblek, ale životné poslanie prispievať 

svojím dielom k rozvoju slovenského 

letectva na rôznych pozíciách zostali 

nezmenené. Ako najmladší z Národných 

riaditeľov pre vyzbrojovanie z členských 

štátov NATO počas pôsobenia na MO 

SR sa významným dielom zaslúžil 

o naštartovanie procesu zásadnej 

modernizácie slovenského vojenského 

letectva. SR úspešne zastupoval 

vo vrcholnom orgáne NATO – CNAD 

v sídle NATO v Bruseli a v EDA v Bruseli. 

Svoje dlhoročné letecké skúsenosti 

získaval, ale aj odovzdával počas 

pôsobenia vo viacerých manažérskych 

pozíciách v najvýznamnejších 

leteckých spoločnostiach v SR ako 

napr. LOT Trenčín, letiskách Sliač 

a Košice, LVN Košice či v súčasnosti 

v Letových a prevádzkových službách 

SR, kde pôsobí ako predseda DR. 

Tak ako let leteckou praxou je 

zaujímavý aj let nášho oslávenca 

akademickým vzdušným priestorom, 

v ktorom zastával niekoľko významných 

pozícií – ako prodekan LF po jej vzniku, 

ale aj v zahraničí ako riaditeľ Ústavu 

leteckej dopravy na ČVUT v Prahe. 

Autor: 

M. Eng. Ing. Marek Košuda

výučby s dôrazom na vnímané pozitíva 

a negatíva spojené s pedagogickou 

a vedecko-výskumnou činnosťou, ako 

aj mieru vnímaného stresu za ostatné 

4 mesiace (marec – jún),

• vnímaná efektívnosť práce 

spojená s organizáciou práce 

formou „home office” v súvislosti 

s pedagogickou a vedecko-výskumnou 

činnosťou, vnímanými prínosmi 

aj nevyužitým potenciálom,

• nástroj výučby (komunikačná plat-

forma) v zmysle vnímanej iniciatívy 

pracoviska o určenie jednotného 

nástroja, miery využívania jednot-

livých typov nástrojov aj spôsobu 

oboznamovania sa s princípom 

fungovania uvedených platforiem,

• prednášky, semináre a cvi-

čenia, laboratórne práce 

a praktické cvičenia, akým spôsobom 

boli vedené a nahrádzané,

• skúšanie v zmysle miery zmeny 

spôsobu skúšania a iniciatívy 

zaoberať sa možnosťami 

podvádzania študentov,

• výstupy od študentov, ktoré učitelia 

žiadali, miera pociťovanej záťaže 

v komunikácii so študentmi cez 

jednotlivé komunikačné kanály,

• štátne skúšky, resp. forma, akou 

prebiehali, a miera, do akej táto 

forma učiteľom vyhovovala,

• dištančná výučba s dôrazom na dote-

rajšie skúsenosti s ňou, zmenu dĺžky 

prípravy na vyučovanie a vnímanou 

mierou, akou dištančná výučba 

dokázala nahradiť prezenčnú (Graf 1).

Viac informácií o zrealizovanom 

prieskume je možné získať priamo na KIP.

Na základe poverenia prorektora 

pre vzdelávanie prof. Ing. Ervina 

Lumnitzera, PhD., uskutočnila Katedra 

inžinierskej pedagogiky TUKE (KIP) 

prieskum, ktorého cieľom bolo zmapovať 

skúsenosti učiteľov TUKE s dištančnou 

výučbou v období uzatvorenia škôl 

počas prvej vlny pandémie COVID-19 

v letnom semestri ak. roka 2019/2020. 

Táto problematika bola obzvlášť dôležitá 

z dôvodu, že k prechodu z prezenčnej 

výučby na dištančnú došlo v priebehu 

veľmi krátkeho časového intervalu bez 

možnosti akejkoľvek prípravy. Uvedený 

prieskum nadväzoval na mapovanie 

priebehu dištančnej výučby počas 

prvej vlny pandémie COVID-19 

z pohľadu študentov I. a II. stupňa 

dennej formy štúdia na TUKE.

Prieskum bol uskutočnený v závere 

akademického roka, v júli 2020, 

z dôvodu predpokladaného ukončenia 

väčšiny pedagogických aktivít, 

na ktoré bol prieskum zameraný. 

Celkovo sa ho zúčastnilo 142 učiteľov 

z deviatich pracovísk TUKE na pozíciách 

profesor (8,5 %), docent (36,6 %), 

odborný asistent (35,9 %), asistent 

(0,7 %), lektor (0,7 %), výskumný 

pracovník (3,5 %) a doktorand (14,1 %) 

s priemernou dĺžkou pedagogickej 

praxe na vysokej škole 16,34 rokov.

Učitelia TUKE sa vyjadrovali k otázkam 

v nasledujúcich oblastiach:

• vnímané prežívanie dištančnej 

Autor: 

PhDr. Radka Čopková, PhD.

(1 – vôbec nie; 5 – úplne)
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V súčasnej dobe neustále narastá 

urbanizácia a depopulácia vidieka. 

Mladšie generácie sa presúvajú do miest 

a vidiecka populácia starne alebo 

niekedy úplne zaniká. Príčin je mnoho, 

no jednou z najčastejších je nedostatok 

pracovných miest, ktorý súvisí s neexis-

tujúcou alebo slabo vybudovanou 

infraštruktúrou. Na vidieku chýbajú 

pracovné príležitosti, školy a škôlky, 

lekári sú ďaleko a internetové pripojenie, 

v dnešnej dobe nepostrádateľné, je 

buď pomalé, alebo nie je vôbec. A práve 

prístup k internetu a práca s digitálnymi 

technológiami by boli odpoveďou 

na množstvo týchto problémov. 

Na potrebu zlepšenia tejto  

situácie  reaguje projekt  

„Inteligentné komunity 2.0 – Ako  

byť inteligentný na vidieku?”  

„Smart Communities 2.0 – How to be 

smart in the countryside?”, v rámci 

programu slovensko-maďarskej 

spolupráce Interreg V-A. Úlohou 

projektu je oživiť vidiecke oblasti 

v okolí slovensko-maďarských hraníc. 

Projekt sa zameriava na využívanie 

potenciálu vidieckej pracovnej sily, 

integrity komunít, ale aj na rozvoj 

partnerstva medzi dvomi republikami. 

Projekt inteligentných komunít 

sa v rámci tejto iniciatívy podujal zlepšiť 

digitálne povedomie obyvateľov vidieka,  

ktorí sú často marginalizovaní a kvôli 

svojmu znevýhodnenému postaveniu 

nemajú dostatok príležitostí ani 

motivácie na rozvoj kľúčových zručností 

v oblasti informačno-komunikačných 

technológií. A práve rozvoj týchto 

digitálnych zručností je v dnešnej dobe 

kľúčový, pretože odpovedá na narastajú-

ci dopyt najmä v profesionálnej oblasti. 

Prostredníctvom vytvorenia 

inteligentných pracovných skupín 

projekt prenáša profesionálne znalosti 

a know-how na obyvateľov prirodzeným  

spôsobom. Projekt neprináša len 

ľudí k technológii, ale aj technológie 

k ľuďom. Mobilné IT centrá a miestne 

hnutia majú za úlohu priniesť techno-

logické vymoženosti ľuďom aj do tých 

najodľahlejších oblastí a naučiť ich 

s nimi pracovať tak, aby boli sebestační. 

V spolupráci s Technickou univerzitou 

v Košiciach chcú zapojiť aj mladých ľudí 

z týchto vidieckych oblastí, aby objavili 

svet plný možností, ktorý im ponúkajú 

práve technológie. Sprostredkovanie 

skúseností a iných možností, než na aké 

sú zvyknutí, má za cieľ povzbudiť 

záujem mladých ľudí o vzdelávanie. 

Projekt „Smart Communities 2.0 –  

How to be smart in the countryside?” 

(SKHU/1902/4.1/027) sa uskutoč-

ňuje v rokoch 2020 – 2022 v trvaní 

16 mesiacov. Ide o spoluprácu 

Ekonomickej fakulty TUKE a dvoch 

partnerov z Maďarska – Nadácie 

vedomostného centra Interindustria 

zo Salgótarjánu a Eötvös Loránd 

univerzity z Budapešti. 

Autor: 

Mgr. Nina Hadidomová

Inteligentné 
komunity 

Pioneers into Practice 2020

Stavebná fakulta sa aj tento rok zapojila 

do medzinárodného európskeho 

programu Pioneers into Practice 2020, 

zastrešeného Európskym inštitútom 

inovácií a technológií, konkrétne 

komunitou EIT Climate-KIC. Program 

Pioneers into Practice prináša 

prepojenie organizácií a odborníkov 

v oblasti klimatickej zmeny a znižovania 

množstva emisií CO2 z rôznych oblastí 

s cieľom osvojiť si praktické zručnosti 

v oblasti systémových inovácií. Zároveň 

otvára veľké množstvo možností 

na objavenie nových prístupov 

a vyskúšanie si práce v novom 

pracovnom sektore a prostredí. 

Skúsenosti a nové prístupy nadobudnuté 

počas programu sú veľkým prínosom 

v osobnom a profesionálnom rozvoji. 

Od júna do decembra sa účastníci 

zúčastňujú e-learningu, workshopov, 

skupinových projektov a štvor- až 

šesťtýždňových zahraničných stáží.

Tento rok bol špecifický, keďže kvôli 

protipandemickým opatreniam 

sa väčšina aktivít programu ako 

workshopy a práca na skupinových 

projektoch museli presunúť do online 

priestoru. Vďaka výbornej organizácii 

programu zo strany SvF TUKE a využitím 

množstva inovatívnych digitálnych 

nástrojov realizácia programu v online 

priestore naplnila ciele a očakávania, 

predovšetkým pripravenými virtuálnymi 

workshopmi, skupinovým projektom, 

ako aj vlastnou praxou pionierov 

či hosťujúcich inštitúcií. Účastníci 

z rôznych odvetví, vedení skúsenými 

„coachmi” zo SvF TUKE, sa zúčastnili 

na dvoch workshopoch. Počas leta 

pracovali na skupinovom projekte, 

ktorého úloha bola analyzovať možnosti 

vytvorenia uhlíkovo neutrálnej mestskej 

časti Košíc s názvom „Zelená mestská 

časť Košíc – Krásna nad Hornádom”. 

Výsledky skupinového projektu budú 

prezentované zástupcom mestskej časti. 

Autori: 

Ing. Martin Lavko  

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

Následne z nich mestská časť môže 

čerpať a implementovať navrhované 

riešenia s cieľom zvýšiť životnú 

úroveň obyvateľov v tejto oblasti.

Záverečnou časťou programu je 

pracovná stáž v rozmedzí štyroch 

až šiestich týždňov. „Pionieri” majú 

možnosť vybrať si stáž v európskych 

krajinách od Portugalska cez Veľkú 

Britániu až po Rumunsko a Poľsko v in-

štitúciách zaoberajúcich sa klimatickou 

zmenou od stavebníctva po biochémiu. 

Účastníci, „pionieri” zo Slovenska, 

sa stáží zúčastnili v Nemecku, 

Česku a na Slovensku. Zároveň 

slovenské inštitúcie, ktoré sa zapojili 

do programu, pomohli „pionierom” 

z Maďarska, Talianska a Slovenska 

pracovať na stáži v predmetnej oblasti. 

Tento program ponúka výnimočné 

príležitosti načerpať skúsenosti, ktoré 

posúvajú spoločnosť k inováciám, 

a TUKE sa toho priamo účastní! 
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Raw Materials Day 
& Brokerage
V dňoch 15. a 16. októbra 

sa uskutočnila online konferencia 

zameraná na „Surovinové smery pre 

priemyselný hodnotový reťazec v EÚ 

a SR”. Konferencia bola organizovaná 

pod záštitou FBERG TUKE.

Konferenciu viedol riaditeľ EIT 

RawMaterials Regionálneho centra 

Košice Ing. Tomáš Pavlik, PhD. Na úvod 

dekan FBERG Dr. h. c. prof. Ing. Michal 

Cehlár, PhD. privítal hostí a zhodnotil 

súčasný stav surovinovej politiky 

vo svete a na Slovensku.

Prodekan FBERG prof. Ing. Juraj 

Janočko, CSc., prezentoval potreby 

naplnenia cieľov Európskeho 

ekologického dohovoru. Venoval sa 

aj analýze surovinovej potreby pre 

rozvíjajúce sa industriálne ekosystémy 

v hodnotovom reťazci podporovaním 

inovácií, vzdelávania a podnikania. 

V závere prvého dňa boli pros-

tredníctvom interview v rámci 

Network Capacity Building (Projekt 

EnAct-SDGs) zisťované požiadavky 

na absolventov uplatniteľných v praxi 

a projektové nápady prezentované 

v rámci Brokerage sekcie.

Druhý deň sa niesol v znamení 

edukačných workshopov zameraných 

na výstupy projektov EIT RawMaterials 

realizovaných na FBERG TUKE, 

zameraných na cirkulárnu ekonomiku 

a popularizačné spôsoby výučby. 

Na záver podujatia sa zhodnotili 

všetky sekcie a výsledkom bola vysoká 

účasť s mierou zhliadnutia takmer 

1000 videní počas dvoch dní.

a stratégii vedúcej k bezpečnému 

prístupu potrebných surovinových 

zdrojov, čo vedie k zabezpečeniu 

dodávok udržateľných surovín, najmä 

kritických surovín, prostredníctvom 

diverzifikácie dodávok z primárnych aj 

sekundárnych zdrojov. Povinnosťou je  

implikovať stratégiu Európskej komisie 

do národnej stratégie Slovenska.

Generálny manažér EIT RawMaterials 

sekcie Východ Krzysztof Kubacki 

hovoril o strategických cieľoch pre ESEE 

štáty a Európskej aliancii nerastných 

surovín, ktorá má byť podporou 

transformácie na zelenú ekonomiku, 

sústrediacu sa na obnoviteľné 

technológie a zníženie uhlíkovej stopy. 

Poslaním EIT je umožniť udržateľnú 

konkurencieschopnosť európskeho 

odvetvia nerastov, kovov a surovín 

Autor: 

Ing. Klaudia Šándorová, PhD.

FBERG je v obehovom 
hospodárstve ako doma
Obehové hospodárstvo je nielen 

súčasným mimoriadne moderným 

ekonomickým nástrojom na pôde EÚ, 

ale aj jedným z prioritných poslaní 

vedy a priemyslu 21. storočia nielen 

v Európe, ale už aj na Slovensku. 

Potvrdzuje to aj EIT RawMaterials 

Academy projekt MC-CEMP – Masters 

course in circular economy for 

materials processing – collaborating, 

training and supporting RIS countries 

to transfer knowledge and develop 

capacity. Hlavným cieľom tohto 

projektu je príprava vzdelávacieho 

kurzu fungujúceho na báze digitálnej 

platformy, ako aj jeho následná výučba. 

Práve tieto skutočnosti vytvárajú 

predpoklad potrieb prípravy budúcich 

inžinierov v oblastiach ako efektívne 

využívanie zdrojov, udržateľný rozvoj 

či zelené hospodárstvo, ktoré možno 

dosiahnuť iba uzatváraním materiá-

lových tokov vo výrobe či spotrebe.

Kurz MC-CEMP bol pripravený a zároveň 

vyučovaný na FBERG, kde svojim 

študentom v študijnom programe 

Mineralurgia a environmentálne techno-

lógie poskytol prierez vedomostí z tejto 

oblasti spolu s praktickými ukážkami 

z praxe. Kurz vytvára pomyselný 

vstupný balíček informácií na zorien-

tovanie sa v problematike rôznych 

materiálov, surovín, aktuálnej situácie 

na pôde EÚ, odpadov, recyklácie, 

redizajnu a iného, čo má nepochybne 

v konečnom dôsledku aj pozdvihnúť 

prinavrátenie surovín zo štádia odpadu 

späť do priemyslu a k ďalšiemu úžitku 

pre spoločnosť. Tento projekt, resp. 

vypracovaný kurz na FBERG predstavuje 

významnú podporu pre budúcnosť 

priemyslu, surovinového inžinierstva, ale 

aj cirkulárnej ekonomiky, ktorá má dnes 

v priemysle a odpadovom hospodárstve 

nezastupiteľné miesto. Odborníci, 

ktorých bude prax potrebovať, sú 

už dnes školení tímom odborníkov 

na TUKE naprieč ústavmi v rámci 

FBERG. Pretože práve vzdelávanie je 

prvotným, kľúčovým krokom k zmene 

myslenia a následne aj k zmene, ktorú 

obehové hospodárstvo predstavuje.

prieKopníci 
cirKuLárnej 
eKonomiKy 

Za významný krok a možnosť 

rozvíjať projekt aj po jeho skončení 

je priemyselný partner, ktorý prijal 

do projektu pozvanie – spoločnosť 

ewia, a.s. Je to spoločnosť, ktorá má 

na Slovensku za cieľ implementovať 

myšlienky cirkulárnej ekonomiky priamo 

do každodenného života rešpektujúc 

záväzky Slovenskej republiky v oblasti 

recyklácie odpadov a ich využívania 

na energetické účely. Jej heslom je, že 

takmer všetok odpad možno racionálne 

využiť. Ich cieľom je zhodnocovať 

odpad – komunálny, ale aj priemyselný. 

Primárnym cieľom Slovenska je po 

roku 2035 dosiahnuť recykláciu 

odpadov minimálne na úrovni 65 %, 

energetické zhodnocovanie na úrovni 

25 % a skládkovať maximálne 10 % 

odpadu. Momentálny stav je taký, že 

Slovensko skládkuje takmer 60 %, 

energeticky zhodnocuje necelých 

10 % a recykluje niečo cez 30 %. 

KostrA oDpADového 
hospoDárstvA sr

Spoločnosť ewia, a.s. sa preto rozhodla 

pohnúť so slovenským odpadovým 

hospodárstvom vpred, a preto má 

ambíciu postaviť 5 Centier cirkulárnej 

ekonomiky (CCE), z ktorých v každom 

sa má zhodnocovať viac ako 130 000 ton 

odpadu ročne, kde sa má odpad dotriediť 

a vrátiť späť výrobcom v podobe 

druhotných surovín (sklo, papier, plasty, 

kovy...) a zvyšok energeticky zhodnotiť 

na výrobu elektriny a tepla. Jedno takéto 

zariadenie bude schopné ročne vyrobiť 

až 45 GWh elektrickej energie (pre 

cca 19 200 domácností) a 150 000 GJ 

tepla (pre cca 2 500 domácností). 

Momentálne už prebieha na CCE 

proces EIA v mestách Šaľa a Trnava.

synergicKé efeKty 
pricháDzAjú 
postupne

SR môže vďaka týmto vedeckým 

a priemyselným prístupom okrem 

dosiahnutia recyklácie, ktorú požaduje 

EÚ, získať aj obrovský hospodársky 

potenciál v zhodnocovaní odpadu, 

a zároveň aj využiť nezávislé zdroje 

energie lokalizované v mestách, ktoré 

spracúvajú odpad na energiu. Odpad, 

ktorý by inak končil na skládkach 

a bol iba smutným odkazom pre 

ďalšie generácie. Nehovoriac o CO2 

neutrálnom prístupe, kedy pri produkcii 

energie nedochádza k spaľovaniu 

primárnych energetických surovín.

Práve centrá cirkulárnej ekonomiky, 

ktoré v sebe implementujú predpoklady 

znalostného trojuholníka v podobe 

výskumu – vzdelávania – inovácií (ZEVO), 

zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní 

a zvyšovaní povedomia v tak významnej 

oblasti, akou obehové hospodárstvo 

nepochybne je. Čo zároveň pre 

nás vytvára možnosti pre výmenu 

skúseností, vedomostí a kapacít a tešíme 

sa na budúcu spoluprácu v tejto oblasti. 

Autor: 

Ing. Tomáš Pavlik, PhD. 
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Autor: 

Mgr. art. Eva Jenčuráková

Kreativita  
kvitne  
v každom  
čase

Čo robí bývalá 
baletka na TUKE?

Aj napriek novým výzvam 

spôsobeným aktuálnou pandemickou 

situáciou študenti Fakulty umení 

úspešne pokračujú v navrhovaní 

a realizovaní svojich prác. Ich úsilie 

je navyše odmenené dosiahnutím 

viacerých významných úspechov 

v súťažiach doma i v zahraničí.

V medzinárodnej súťaži Projekt 

Arting 2020 – Dedičstvo získala 

Karin Kolesárová, študentka 3. ročníka 

ŠP Dizajn, hlavnú cenu za návrh 

svadobnej truhlice s názvom „Veno”. 

Čestné uznanie v tejto súťaži získala aj 

jej rovesníčka Kristína Kmecová, ktorá 

do súťaže prihlásila multifunkčnú 

kolísku pod názvom „Pipka”. Ďalšie 

čestné uznanie získal Bc. Róbert Stach, 

študent 5. ročníka ŠP Dizajn, za návrh 

náladového svietidla s príznačným 

názvom „Sudičky”. Tieto návrhy inšpiro-

vané ľudovými remeslami a tradíciami 

boli spracované v ateliéri Inovácia pod 

vedením pedagógov prof. Ing. Tibora 

Uhrína, ArtD., Mgr. art. Pavla 

Capika, ArtD., a doktorandky 

Mgr. art. Márie Bujňákovej. V ďalšej 

medzinárodnej študentskej súťaži, 

Cena prof. Jindřicha Halabalu 2020, 

v kategórii Dizajn nábytku (klauzúrne 

práce) získal ocenenie Peter Majerníček, 

študent 3. ročníka ŠP Dizajn, za návrh 

sedačky s názvom „Opálka” inšpirovanej 

tradičným remeslom – pletením opálok. 

Aj táto práca vznikla v ateliéri Inovácia.

15. ročník trienále EKOPLAGÁT’20 bol 

pre študentov, absolventov i pedagógov 

Fakulty umení veľmi úspešný. Čestné 

uznanie generálneho riaditeľa Štátnej 

ochrany prírody SR získala Karolína 

Kotiková, študentka 2. ročníka ŠP Dizajn, 

za plagát s názvom „Can You Find at  

Least One Jellyfish?” Súčasťou trienále  

boli aj plagáty ďalších študentov  

2. ročníka ŠP dizajn (Anna Božiková,  

Ester Katreniaková, Diana Hreusová, 

Gabriela Semanová, Kristína Demková, 

Štefánia Hajsáková, Eva Nemcová, Lucia 

Špáková). Plagáty vznikli v ateliéri 

Vizuálna komunikácia pod vedením 

pedagógov doc. Mgr. art. Andreja 

Haščáka, ArtD., Mgr. art. Samuela 

Čarnokého, ArtD., a doktorandiek  

Mgr. art. Lucie Tomaschovej 

a Mgr. art. Evy Jenčurákovej.  

Súčasťou výstavy boli aj plagáty  

Dávida Mašleja, 3. ročník,  

ŠP Architektúra a urbanizmus. 

Významné ocenenia získali i viacerí 

absolventi Fakulty umení. Spomeňme 

aspoň diplomovú prácu Ing. arch. Slávky 

Hertnekiovej, ŠP Architektúra a urbaniz- 

mus, pod názvom „Košické MULTI – KULTY 

mestá, miesta a intervencie”, ktorá získala 

ocenenie v súťaži Cena profesora Jozefa 

Lacka 2020 v kategórii PRO FILOZIFIA 

za najkvalitnejšie rozpracovanie 

filozofického princípu a aplikácie jeho 

riešenia v architektonickom návrhu. 

Práca reaguje na špecifiká a potreby 

kultúr a subkultúr v mestskom prostredí 

a reflektuje ich v architektonickom 

riešení. Vedúcim diplomovej práce bol 

doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD., kon-

zultantom Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.

Všetkým oceneným srdečne blaho- 

želáme a prajeme veľa úspechov 

pri ich ďalšej tvorbe.

Život nám všetkým prináša mnoho 

zmien. Aké zmeny priniesol bývalej 

sólistke baletu Erike Novej, v súčasnosti 

študentke Univerzity tretieho veku 

na TUKE, sme sa opýtali priamo jej samej. 

Erika, čo by si nám na úvod  

o sebe prezradila? 

V živote človeka občas dochádza 

k istým zmenám spôsobeným vekovými, 

sociálnymi, alebo psychickými podnetmi. 

Keď sa človek vo svojom živote dostane 

do bodu, kedy cíti, že musí nastať 

zmena. V takej chvíli zhodnotí svoje 

pôsobenie v minulosti. Uvedomí si 

svoje úspechy, ale i neúspechy, na ktoré 

chce rýchlo zabudnúť, aby mu v pamäti 

ostali len tie pekné, pozitívne chvíle. 

Tak sa stalo aj mne, že som po niekoľkých 

desiatkach rokov ukončila kariéru sólistky 

baletu. Počas mojej tanečnej kariéry 

som sa stretla s mnohými osobnosťami 

tanečného sveta a navštívila mnoho 

európskych krajín. Ale to najdôležitejšie 

bolo, že som stvárnila mnoho tanečných 

postáv, do ktorých som sa snažila 

vžiť tak, aby mi diváci uverili či to 

boli kladné, alebo záporné úlohy.

Pracovala si ako sólistka baletu aj 

s deťmi? Alebo sa Ti táto cesta  

otvorila až po ukončení kariéry? 

Už ako sólistka baletu som pracovala 

s deťmi, a teda nebolo prekvapením, 

že moja ďalšia pracovná cesta 

viedla do centra voľného času, kde 

vediem baletné a tanečné krúžky pre 

deti. Po roku som sa stala vedúcou 

Rozhovor viedla: 

Mgr. Katarína Szabová, PhD. 

alokovaného pracoviska na Starozagorskej 

ulici a neskôr aj jeho zástupkyňou. Tak 

som sa znovu stretávala s podriadenými, 

ale hlavne s deťmi a ich rodičmi. Táto 

práca ma mnoho naučila, ale i postavila 

pred nové úlohy a situácie, ktorým 

som musela čeliť z úplne inej pozície, 

než som ako umelec bola zvyknutá.

Čo Ťa priviedlo na TUKE? 

Na štúdium na TUKE ma priviedla potreba 

porozumieť detskému svetu a vnímaniu, 

ale i snaha posunúť svoje kompetencie 

a zručnosti v komunikácii s ich rodičmi. 

Chcela som sa viac dozvedieť o ľudskom 

správaní, o emóciách, o podnetoch, 

o motivácii a reakciách, s ktorými sa pri 

tejto mojej práci stretávam. Motivovala 

ma tiež potreba začleniť sa do nejakej 

sociálnej skupiny, kde môžem načúvať 

odborným prednáškam na témy, ktoré 

s tým súvisia. Na prednáškach som 

však pochopila, kde som i ja vo svojom 

živote urobila chybu, alebo ako som 

sa jej mohla vyhnúť, uvedomujúc si 

pritom prostredie, podmienky a ďalšie 

okolnosti môjho života. Odkiaľ 

som prišla a čo som dosiahla. 

Takže môžeš povedať, že štúdium  

na TUKE Ťa obohatilo? 

Určite áno. Vedomosti nadobúdam 

nielen od našej pani prednášajúcej, 

Dr. Renáty Tkáčovej, ktorej prednášky 

sú veľmi zaujímavé a fundované, ale aj 

od ďalších mojich spolužiačok na základe 

ich vlastných skúseností. Štúdium na 

TUKE mi tak prinieslo vedomosti, ktoré 

využijem pri práci, a ktoré tiež obohatili 

a mnohému naučili aj mňa osobne. 

A preto sa na chvíle s nimi vždy teším.

Erika, ďakujeme Ti, že si nám umožnila 

hoci len nakrátko nahliadnuť do Tvojho 

sveta a želáme Ti veľa úspechov 

v osobnom i pracovnom živote. Tiež 

Ti prajeme, aby si získala čo najviac 

užitočných informácií pri štúdiu 

na Univerzite tretieho veku TUKE.

Zo životA UniverZity tretieho vekU 
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Can you find at least one jellyfish? 

plagát Karolíny Kotikovej, študentky 2. ročníka ŠP Dizajn, ocenený 

čestným uznaním generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR



Od uvoľnenia opatrení týkajúcich sa 

pandémie koronavírusu mali atléti 

Slávie TUKE nabitý program. Počnúc 

Majstrovstvami Slovenska dospelých, 

Majstrovstvami mládežníckych kategórií 

a Medzinárodnými majstrovstvami 

mládeže do 15 rokov EKAG v Brne.

V atletickej lige sa odohral tuhý boj 

dvoch východoslovenských družstiev 

mužov, Atletického klubu Slávia TUKE 

a Slávia Spišská Nová Ves, o udržanie 

sa v súťaži, kde napokon naše ženy 

obsadili 5. a muži 6. miesto. Veľkú 

perspektívu do budúcnosti má naše 

ženské družstvo, ktoré disponuje 

najmladším kádrom v celej atletickej lige.

Slovenský zväz kickboxu v spolupráci 

so Slovenskou asociáciou univer-

zitného športu a OZ Slávia TUKE 

usporiadal v dňoch 25. – 26. 9. 2020 

Akademické majstrovstvá Slovenska 

v kickboxe pre rok 2020 v mestskej 

športovej hale Aréna v Lučenci, ktoré 

prebehli súčasne aj s Majstrovstvami 

Slovenska mládeže a dospelých. 

Do športových zápolení v ringovej 

disciplíne K1 a tatami disciplíne  

kicklight zasiahlo 42 štartujú-

cich pretekárov z 8 univerzít 

a 11 stredných škôl. V tejto 

konkurencii štartovala aj sedmička 

športovcov Slávia TUKE Budokanu, 

ktorá súťažila v 11 štartoch a získala 

10 medailí – 3 zlaté, 3 strieborné 

a 4 bronzové (+ 1 piate miesto). 

Našimi najúspešnejšími atlétmi podľa 

zisku zlatých medailí boli: Rastislav 

Jelínek – 5 zlatých; po 2 zlaté medaily 

získali: Hakulinová Stanislava, Devaldová 

Karin, Fedák Matej a Bracho Matej; 

1 zlatú získali: Kucka Filip, Fešovič 

Gorgio, Fotulová Mia a Váňa Lukáš.

Podľa počtu získaných medailí sme 

obsadili krásne 3. miesto. Domov sme 

si priniesli 7 zlatých, 6 strieborných 

a 5 bronzových medailí. Za nami 

sa umiestnili také slovenské top tímy 

atletiky ako ŠOG Nitra a ŠK Dukla 

Banská Bystrica. V celkovom hodnotení 

sme sa umiestnili na 1. mieste.

Spoločným úspechom Atletického klubu 

Slávia TUKE je 4. miesto z 214 klubov 

na Slovensku. Atléti získali v sezóne 

2020 celkovo 17 zlatých, 16 strieborných 

a 17 bronzových medailí. Dosiahnuté 

výsledky sú krásnym vyvrcholením našej 

práce a úsilia k blížiacemu sa 10. výročiu 

vzniku Atletického klubu Slávia TUKE.

kicklight mužov do 74 kg; 

– Žrobek Matúš (FEI TUKE), 

kicklight do 79 kg.

3. miesto 

– Župa Kristián (FM PU Prešov), kicklight 

mužov do 84 kg; 

– Kuhal Anatolyi (FU TUKE), kicklight 

mužov do 63 kg; 

– Adrián Čulík (SŠŠ, Košice),  K1 mužov 

do 81 kg; 

– Lea Turčaníková (Gymnázium Park 

mládeže, Košice), kicklight žien do 55 kg.

5. miesto 

– Sabovčík Samuel 

(SOŠ Ostrovského 1, Košice), 

K1 mužov do 81 kg.

Srdečne blahoželáme! 

Na Majstrovstvách Slovenska juniorov, 

junioriek a starších žiakov a žiačok, 

ktoré sa v septembri uskutočnili 

v Trnave, naši mladí atléti súťažili 

na hranici svojich možností. 

Padli aj osobné rekordy, napr. 

v trojskoku – Rasťo Jelínek, v hode 

kladivom – Matej Fedák, v skoku 

o žrdi – Matej Bracho, v behu 

na 300 m – Fešovič Gorgio, v behu 

na 2000 m – Popovičová Viviána, 

v behu na 60 m, 150 m a 300 m – Diana 

Devaldová a po zranení nastúpila 

aj Viktória Rusnáková, ktorá tiež 

prekonala svoj osobný rekord 

a obsadila 2. miesto v skoku do diaľky.

Do súťaží sa okrem skúsených 

reprezentantov a medailistov z MS a ME 

zapojilo aj mnoho nových tvárí, ktoré 

priniesli novú krv do ringu i na tatami. 

Výsledky športovcov Slávia TUKE 

Budokan na Akademických M-SR 2020:

1. miesto: 

– Kuhal Anatolyi (FU TUKE), K1 mužov 

do 63,5 kg; 

– Kováč Juraj (FŠ PU Prešov), kicklight 

mužov do 63 kg; 

– Čulík Adrián (SŠŠ, Košice), kicklight 

mužov do 79 kg.

2. miesto: 

– Kováč Juraj (FŠ PU Prešov),  

K1 mužov do 63,5 kg; 

– Sabovčík Samuel 

(SOŠ Ostrovského 1, Košice),  

Autor: 

Jaroslav Rusnák

Autor: 

Ing. Peter Onuščák

Úspechy atlétov 
Slávia TUKE 

Akademické majstrovstvá 
SR 2020 v kickboxe

17 zLAtých, 16 strieborných, 17 bronzových meDAiLí

3 zLAté, 3 strieborné, 4 bronzové pre športovcov sLáviA tuKe 
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Autori: 

PaedDr. Vladimír Harčarik  

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD. 

Futbalový klub 
FK Slávia TUKE

Časy, keď sa okolo ihriska na Watsonovej 

ulici (vtedajšej Solovjevovej) tiesnili 

davy divákov na domácich futbalových 

zápasoch VSS Košice, sa snaží 

pripomínať svojím účinkovaním v 3. lige 

futbalový klub FK Slávia TUKE.

Svoje účinkovanie postavil na základoch 

Slávia Veterinár z roku 1952, ktorý 

pôsobil do roku 1957. Svoju novodobú 

históriu začal písať v sezóne 2014/2015 

a tvorili ho výlučne študenti a zamest-

nanci TUKE. Každým rokom postupoval 

do vyššej súťaže. Prelomovým rokom bol 

súťažný ročník 2017/2018, keď sa klubu 

podarilo postúpiť do 4. ligy. Zvýšili sa 

nároky na organizáciu, tréningový proces 

a kvalitu hráčskeho kádra. Trénerom 

sa stal Roland Móder, syn legendy 

košického futbalu Jozefa Módera. Jeho 

asistentom a zároveň manažérom klubu 

sa stal Vladimír Chovaník. Po spanilej 

jazde počas jesennej časti a suverénnom 

vedení v súťaži prišli problémy s koro-

nakrízou a nedokončenie súťažného 

ročníka. Po rôznych variantoch ukon- 

čenia súťaže sa nakoniec rozhodlo 

o historickom postupe FK Slávia TUKE 

do 3. futbalovej ligy. Tá si už vyžadovala 

aj kvalitné zázemie klubu. Celkové 

zabezpečenie klubu zastrešuje z pozície 

generálneho manažéra Marcel Behún, 

kvestor TUKE, ktorý v začiatkoch 

taktiež pôsobil ako aktívny hráč. 

Do diania v klube sú zapojení viacerí 

zamestnanci TUKE, či ako hráči, tréneri, 

alebo funkcionári. Úroveň 3. ligy 

vyžaduje komplexné zabezpečenie 

klubu aj čo sa týka mládežníckych 

kategórií. Túto úlohu 

od ročníka 2020/2021 

začala zabezpečovať Katedra 

telesnej výchovy TUKE na čele 

s vedúcim KTV Vladimírom Harčarikom 

pôsobiacim ako manažér klubu a tréner 

kategórie U15. Trénerom kategórie U13 

je Ľuboš Vojtaško, ktorý je súčasne 

trénerom mládežníckych brankárov. 

Rastislav Švický pôsobí v klube ako 

kondičný tréner A družstva a ďalší 

z radov zamestnancov KTV, Matej 

Timkovič, je hráčom družstva mužov. 

Trénerom kategórie prípraviek U9 – U11 

je študent 4. ročníka Strojníckej fakulty 

Dominik Novotný, ktorý je zároveň aj 

hráčom A družstva. Z ďalších zamest-

nancov TUKE pôsobia ako hráči Martin 

Popovič z rektorátu TUKE či brankár 

Juraj Nemčík, správca štadióna TUKE.

Hráčsky káder družstva je z väčšej časti 

tvorený talentovanými študentami 

TUKE ako Andrii Maliarenko, Dominik 

Novotný, Michael Popovič, Michal 

Vysočan, Samuel Lancoš, Adam Gduľa 

a aj skúsenými hráčmi, ktorí sú taktiež 

našimi študentami a navyše majú bohaté 

treťoligové a druholigové skúsenosti: 

Ladislav Šosták, Radoslav Človečko, 

Maroš Miškovič. Mojmír Trebuňák, 

doktorand na SjF, dokonca okúsil chuť 

najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.

V súčasnosti popri treťoligovom 

A družstve štartuje v 6. lige MFZ Košice 

aj rezerva FK Slávia TUKE, v 2. žiackej 

lige VSFZ kategória U15 a kategória 

U13 a v súťaži prípraviek ObFZ 

Košice okolie aj kategória U11. 

Čo hovoria na oživenie zašlej 

slávy futbalových zápasov 

na bývalej Solovievovej 

ulici a na samotný FK 

Slávia TUKE osobnosti 

späté so športom 

v Košiciach?

Stanislav Seman, 

olympijský víťaz 

a futbalová legenda 

Slovenska: „Registrujem to 

a teším sa, keď budem môcť znova 

vidieť futbalovú eufóriu, ktorú som 

tam roky zažíval. Zároveň si myslím, 

že je to pre šikovných študentov TUKE 

a zároveň futbalistov ideálna možnosť 

športovo a intelektuálne napredovať 

v nádhernom univerzitnom areáli 

a zároveň si tak pripomínať, kde sa kedysi 

stretávali košickí futbaloví nadšenci.”

Jozef Jarkovský, legenda medzi 

slovenskými športovými novinármi: 

„Ťahá ma to tam ako magnet z viacerých 

dôvodov. Už ako dieťa to bolo jedno 

z prvých miest, kam som chodil sledovať 

veľké futbalové zápasy. Buď som ako dieťa 

preliezol plot a dostal sa tak na štadión, 

alebo som si kúpil za korunu vstupenku 

a sledoval zápasy z betónového oválu, 

ktorý bol okolo celého štadióna. Mám 

v živej pamäti tú atmosféru a možno 

i preto by som aj teraz dokázal z hlavy 

vymenovať celú zostavu VSS, ktorá tam 

za tých čias hrala. Aj v súčasnosti tam 

stále nájdem okrem oku lahodiaceho 

futbalu i množstvo starých známych, 

ktorí, ako počúvam, veľmi chvália termíny 

domácich zápasov, a to v nedeľu predpo-

ludním. Držím všetkým, ktorí sa snažia 

budovať značku FK Slávia TUKE, palce.”

Peter Jesenský, športový novinár: 

„Domáce zápasy Slávie v nedeľu 

predpoludním si nenechám ujsť a myslím 

si, že vynikajúco zapadajú do víkendo-

vého športového kalendára v Košiciach. 

Oceňuje to určite košická futbalová 

i športová verejnosť a je na prospech 

futbalu, že popri druholigovom FC Košice 

je v metropole východu ďalšia možnosť 

prísť si pozrieť kvalitný futbal.”

Historické foto: Róbert Berenhaut 

Súčasné foto: Ing. Peter Jesenský
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Zaplnené tribúny pred zápasom na Solovjevovej ulici 

v roku 1966 (dnešná Watsonova ulica)
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On 15 October 2020, the Faculty of 

Civil Engineering TUKE organized the 

Ulysseus – the European universities 

alliance, a key partnership for 

TUKE, officially started its journey 

on 1 November 2020. The day of 

4 November 2020 will also go down 

in the history of this far-reaching 

project as a significant starting date, 

as the European Commission has held 

a joint online kick-off meeting of all 

41 so far successfully approved and 

supported alliances, representing 

more than 280 universities. Almost 

900 participants were connected. 

The highest statutes of these universi-

ties, including the Rector of TUKE, have 

become participants in the flagship 

of higher education transformation in 

From 28 to 30 September, a three-day 

online webinar on innovation and 

business in the field of raw materials 

in industry was held. The programme 

was guided by the goals of sustainable 

development and the principles of 

circular economy. Eight PhD students 

from TUKE took part in the event, and 

they were online for the whole 3 days. 

Students from Poland, Greece, Austria 

and Italy also took part in this event. The 

first day of the programme was focused 

on the circular economy, sustainability 

and an overview of marketing strategies 

in the field of raw materials. The second 

day of the online meeting dealt with 

the customer’s position in the market 

in terms of environment, building 

marketing values and analyses. The 

third day was focused on climate 

change and its impact on the economy, 

creation of marketing networks in order 

Since 2012, Jokertrike has also been 

developing a modern version of the 

concept of a flying vehicle introduced 

by a Spanish inventor, Juan de la Cierva, 

which is now gaining attention in the 

context of the future of suburban 

passenger air transport. At the beginning 

of November, representatives of the 

Faculty of Aeronautics, together with the 

owner of Jokertrike, presented the prog-

ressive gyrocopter Nisus to Mr Richard 

Sulík, the Minister of Economy of the 

Slovak Republic. They also discussed 

the question of its usability and 

potential as well as its presentation in 

the Slovak exposition at the Expo Dubai 

2021, where Slovakia should present 

the possibilities of aeronautical and 

aerospace industries as well as hydrogen 

technologies. The meeting also 

The Department of State Administration 

in Military Aviation of the Ministry of 

Defense of the Slovak Republic, on 

the basis of compliance with military 

aviation regulations and other relevant 

regulations, granted LF TUKE permission 

to provide training for experts in 

aviation meteorology and meteorolo-

gical service of the Armed Forces of 

the Slovak Republic. The portfolio of 

training organizations of the Faculty 

of Aeronautics has thus expanded to 

include the possibility of providing 

courses focused on professional 

On 12 October, results of the 4th annual 

competition for the 3U Challenge 

Cup were announced at TUKE. 

Representatives of the University 

of Veterinary Medicine and Pharmacy 

in Košice (UVLaF), the University of 

Prešov (PU), and the Technical University 

of Košice (TUKE) met within a small 

group, and six matches were played.

Results of the women’s category:

1st place – Bidulská Jana, TUKE

2nd place – Juščáková Daniela, UVLaF

3rd place – Myrónová Jarmila, PU.

Results of the men’s category:

1st place – Rybár Dušan, TUKE, 

2nd place – Kožel Vladimír, UVLaF 

3rd place – Semjon Boris, UVLaF.

In the teams’ category, TUKE defended 

its first place again; UVLaF took the 

second place, and PU the third one.

On behalf of RADA ZO OZ PŠaV at 

TUKE, we thank you and we hope to 

meet again next year! All hail sport!

The Week of Science and Technology 

(WST) in Slovakia is organized annually 

by the MŠVVaŠ SR, in cooperation 

with Slovak Centre of Scientific and 

Technical Information (SCSTI) and the 

National Centre for the Popularisation 

of Science and Technology in Society 

(NCP S&T). The 17th annual brought 

dozens of extraordinary events that 

took place throughout Slovakia. 

During this week, a competition for 

the best doctoral thesis took place at 

TUKE. In view of the current pandemic 

situation, the competition took 

place online. The presentations were 

evaluated in terms of (scientific) content, 

as well as in terms of quality of pre-

sentation. Ing. Renáta Olejárová, a PhD 

student of the EkF, also took part in the 

competition and shared the results of 

her work. Out of the 18 works presented 

online, the presentation of Ing. Renáta 

Olejárová was evaluated as one of 

the two best ones. The topic of her 

presentation was Data Diagnostics and 

Analysis of Behavioural Patterns in Supply 

Chains, supervised by doc. Ing. Radoslav 

Delina, PhD. We warmly congratulate 

Renáta and her supervisor on their 

success in the field of building 

human and scientific potential.  

Europe. This initiative seeks to intensify 

the connection of higher education 

institutions, creation of strong 

“European universities” in order to 

improve lifelong learning and opportu-

nities for social, economic, and cultural 

inclusion in a motivating European 

educational, research, and work area. 

At the same time, huge opportunities 

are opening up for the participating 

regions, cities and businesses, and 

other entities operating in them.  

The management and students of the 

alliances approved in the first wave 

shared their experience, especially 

from the first year of their operation, 

enriched with specific examples and 

forms of involvement, including student 

involvement at the level of European 

universities. This initiative should 

be fully launched under the future 

Erasmus programme (2021–2027) in 

close co-operation with other European 

funding instruments, such as Horizon 

Europe and the Structural Funds with 

strong links among the members of 

the Alliance in the field of research.

processing of meteorological products 

to flying personnel, headquarters and 

staff during the tactical and opera- 

tional phases of decision-making 

and planning processes. 

included the signing of a Cooperation 

Agreement between the Faculty of 

Aeronautics and Jokertrike, the aim of 

which is to work together on the further 

development of a unique product of 

the Slovak aeronautical industry. 

12th annual international scientific 

conference in the field of civil and 

environmental engineering for young 

scientists, which was held online 

to comply with the anti-pandemic 

measures. At the conference, young 

researchers in the fields of environmen-

tal engineering, material engineering, 

structural statics, and other areas 

closely related to construction from 

the Czech Republic, Croatia, Hungary, 

Poland and Slovakia presented their 

research. The biggest thanks go to 

all participants who created a great 

and productive atmosphere. 

to present the whole business idea 

on the issue at the end of the day. 
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v rámci týždňa vedy a tech-
niky na slovensku, komisia 
zložená prevažne z externých 
členov zodpovedne posúdi-
la všetky predložené návrhy 
na ocenenie a rozhodla o vý-
sledkoch súťaže nasledovne:

1. Cena rektora 

„Vedec TUKE za rok 2020”

Ocenenie získal prof. RNDr. Jozef  

Džurina, CSc., z FEI za jeho  

výnimočný dlhoročný prínos  

v oblasti kvalitatívnej teórie  

diferenciálnych rovníc a ich  

aplikácií podložený vysokým 

počtom ohlasov.

2. Cena rektora „Vedec TUKE 

do 35 rokov za rok 2020”

Ocenenie získal Ing. Marián  

Holub, PhD., zo SvF za jeho  

vynikajúcu vedeckovýskumnú, 

znaleckú a publikačnú činnosť 

v oblasti materiálového a environ- 

mentálneho inžinierstva 

v stavebníctve.

3. Cena rektora za publikačnú 

činnosť v kategórii „Vedecká 

monografia v technických 

vedách” vydaná v roku 2020

Ocenenie získala monografia  

s názvom: Biomass and Carbon  

Fuels in Metallurgy 

Autori: prof. Ing. Jaroslav 

Legemza, PhD., prof. Ing. Mária 

Fröhlichová, CSc., doc. Ing. Róbert 

Findorák, PhD., všetci z FMMR 

rok vydania: 2020 

vydavateľ: Taylor & Francis Group 

(CRC Press), ISBN 978-0-367-22242

4. Cena rektora za publikačnú 

činnosť v kategórii „Vedecký 

článok” publikovaný v roku 2020

Ocenenie získal článok s názvom: 

Blockchain-Empowered Framework  

for Decentralized Network  

Management in 6G 

Autori: doc. Ing. Juraj  

Gazda, PhD., z FEI a kol.  

rok vydania: 2020 

časopis: IEEE Communications 

Magazine, (IF 11,1), vo WOS 

edícii Telecommunications je 

zaradený do Q1 a pozícií 4/90.

Srdečne blahoželáme!

Výsledky súťaže  
Cena rektora TUKE 2020
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