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Ing. Róbert Klik
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ÚČASŤ TECHNICKEJ
UNIVERZITY V KOŠICIACH
V NOVOM PROJEKTE
MOVE

virtuálnej a fyzickej mobility, technické

na Katedre dizajnu v ateliéri Priestor

a pre každý študijný program

zabezpečenie a organizáciu vzdelávania.

pod vedením pedagógov Mgr. Jaroslava

sa konali v inom termíne.

Tomaščíka, Mgr. art. Rastislava
Realizácia projektu vyvrcholí

Jurčíka, ArtD. a Mgr. art. Michaely

Dištančných talentových skúšok

diseminačnými aktivitami s dosahom

Bujňákovej, PhD. Srdečne gratulujeme!

na FU TUKE pre štúdium v akad.

na študentov, vysokoškolských

roku 2021/22 sa zúčastnilo spolu

Riešiteľský tím TUKE pod vedením

učiteľov, vysoké školy, ministerstvo

Ako hodnotí toho ocenenie

178 uchádzačov, z toho na architek-

prorektora pre zahraničné vzťahy

a ďalšie relevantné subjekty.

samotná víťazka?

túru 48, na dizajn 75 a na výtvarné

„V prvom rade ďakujem za ocenenie!

umenie 55 uchádzačov. Pre zaujíma-

a mobilitu prof. Ing. Radovana
Hudáka, PhD. sa v novembri 2020

Autori:

Popravde som ani nedúfala, že tento

vosť, prihlásilo sa aj 29 zahraničných

úspešne uchádzal o dotáciu Ministerstva

prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

projekt postúpi vzhľadom na prihlásené

uchádzačov z Ukrajiny, Ruska, Kazach-

školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Ing. Natália Vašková, PhD.

interiéry v študentskej sekcii, keďže

stanu, dokonca jeden aj z USA. Aj

svoj nový projekt MOVE – Mapping Open

môj projekt bol tak trochu iný. Veľmi

títo uchádzači, len vďaka dištančnej

Virtual Exchanges in Slovak Universities,

ma to potešilo, pretože som na tomto

forme skúšok, sa mohli našich talen-

projekte pracovala usilovne a s radosťou,

toviek zúčastniť. Skúšobné komisie

na ktorom bude spolupracovať
so zodpovedným riešiteľom projektu
Univerzitou Komenského v Bratislave.

ÚSPECH ŠTUDENTKY FU
NA INSAID AWARDS 2020

na katedrách odporučili na záver

keďže ma daná téma baví a určitým
spôsobom som sa v nej našla. Sauna

aj touto formou prispieť k rozvoju

súborov s prácami uchádzačov o štúdium

dekanovi FU TUKE prijať na študijné

na FU TUKE v akad. roku 2021/22.

programy po 18 uchádzačov, podľa

V prvom ročníku prestížnej súťaže

je pre mňa miestom, kde si dokážem

a propagácii kozmických technológií

Hlavným cieľom projektu MOVE

INSAID AWARDS 2020: Slovenská cena

maximálne oddýchnuť. Venovala som

v Slovenskej republike. Úspešná realizácia

je nastavenie štandardov a tvorba

za interiérový dizajn bola v študentskej

sa hlavne problematike veľkosti sauny

tohto projektu vytvorila našim študentom

Pre potrebu anonymného hodnotenia

odporúčaní pre realizáciu virtuálnej

kategórii ocenená Anna Božiková,

a jej umiestnenia. Dúfam, že som svojou

reálne možnosti podieľať sa na vedeckom

uchádzačov na bakalárske štúdium

mobility v Európskom vysokoškolskom

študentka Fakulty umení. Porotu v tejto

prácou inšpirovala aj ďalších dizajnérov

výskume s využitím moderných technológií

na FU TUKE boli spolu s pozvánkou

Vybraným úspešným absolventom

priestore v podmienkach slovenských

kategórii najviac oslovil práve jej projekt

k tvorbe a môj projekt je v oblasti

z oblasti leteckého a kozmického sektoru,

na talentové skúšky zaslané

dištančných talentoviek blahoželáme

vysokých škôl. Výstupom bude súbor

pod názvom Fínska sauna – SAUNAIRY.

interiérového dizajnu prínosom.”

a zároveň tým najlepším spôsobom

uchádzačom aj ich registračné čísla.

a tešíme sa na stretnutie s nimi

štandardov a odporúčaní pre vysoké

Ide o návrh domčeka – sauny, ktorý

propagovať perspektívnosť nášho

Len pomocou týchto čísiel sa uchádzači

v budúcom akad. roku 2021/22, už

školy na zavedenie a prehĺbenie

vyniká svojím unikátnym tvarom.

Autor:

nového študijného programu Letecká

museli prezentovať počas webex

ako so študentmi Fakulty umení

spolupráce v oblasti virtuálnej

Ocenenie dokazuje, že tento projekt

Mgr. art. Eva Jenčuráková

a kozmická technika,” uviedol Stanislav

mítingov. Rovnako len s registračnými

TUKE. Veríme, že to bude už

mobility, zahŕňajúci manažment

spĺňa kritériá originality, funkcionality

Szabo, dekan Leteckej fakulty TUKE.

číslami mohli označovať svoje práce

v štandardnej prezenčnej forme

mobilít, digitalizáciu procesov, riadenie

i ekológie, jeho koncept je aktuálny

v priebehu talentových skúšok.

štúdia, ktorá je nenahraditeľná pre

virtuálnej mobility, kombinovanie

a inovatívny. Projekt SAUNAIRY vznikol

SATELIT GRBALPHA
SMERUJE Z TUKE
DO VESMÍRU
V januári 2021 odštartoval druhý
satelit skonštruovaný na Slovensku –
GRBAlpha svoju púť, ktorej cieľom je

ich umiestnenia sa v poradovníku

Autor:
doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.

DIŠTANČNÉ TALENTOVÉ
SKÚŠKY NA FU TUKE
V ROKU 2021

úspešných uchádzačov.

umelecké štúdium na FU TUKE.
Samotné talentové skúšky sa konali
na prelome mesiacov január

Autor:

a február 2021. Boli dvojdňové

doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.

obežná dráha Zeme. Jeho prvou etapou
bol letecký presun do Moskvy, kde

Po vyše 20 rokoch organizovania štan-

ho prevzala spoločnosť GK Launch

dardných talentových prijímacích skúšok

Services zabezpečujúca samotné

na Fakulte umení sa pre pandémiu

vynesenie satelitu do vesmíru.

COVID-19 tieto po prvýkrát konali v roku
2021 dištančnou formou. Pri príprave

4

Haló

Krátke správy

„Úspešná realizácia projektu satelitu

dištančných talentoviek fakulta úspešne

GRBAlpha je ďalším potvrdením

spolupracovala s ÚVT, predovšetkým

dlhoročnej tradície a potenciálu našej

s pani Ing. Evou Koperdákovou, ktorá

fakulty v oblasti leteckých a kozmických

na https://moodle-test.tuke.sk/ pripravila

technológií. Som hrdý, že sme mohli

katedrové úložiská pre online vkladanie

Krátke správy
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HERLIANSKY
GEJZÍR
OBDIVUJEME
UŽ VIAC AKO
150 ROKOV

Obec Herľany za svoj rozmach môže

1869 rozhodol nechať navŕtať ďalšiu

ďakovať minerálnym prameňom,

studňu. Touto úlohou poveril inžiniera

ktoré boli známe už v 17. storočí.

Viliama Zigmondiho (Zsigmondy).

Ako prvý upozornil na minerálne
vody v okolí Herlian a chemicky

15. júna 1870 bol realizovaný prvý vrt,

ich analyzoval stoličný lekár

vďaka ktorému vznikla studňa s hĺbkou

Abovskej stolice Daniel Textoris.

111 metrov. Dňa 16. augusta 1872
sa vrt prehĺbil na 172 metrov. Vtedy

HISTÓRIA
SVETOVÉHO
UNIKÁTU

V rokoch 1772 – 1803 venovali

začala spod zeme vystrekovať voda

pozornosť tunajším liečivým vodám

do výšky 4 až 5 metrov. Vo vrte

viacerí učenci, pričom zdôrazňovali ich

sa pokračovalo a 4. júla 1873 dosiahol

balneologický význam. V 18. storočí tu

hĺbku 275 metrov. Nastala prudká

vznikli kúpele na liečenie žalúdočných,

erupcia, ktorá prerazila strechu

črevných, reumatických a ďalších

dvadsaťmetrovej vrtnej veže. Ďalšia

chorôb. Ešte pred vznikom gejzíru slanú

erupcia nastala až 17. decembra 1873.

zemičitú uhličitú vodu dodávali štyri
Dedinka Herľany leží v malebnej

pramene, ktoré sa volali: V záhrade,

Gejzír priam exceloval v októbri 1874.

krajine pod úpätím západných

Pred hostincom, Kysuca a Sloboda.

Vrt dosiahol hĺbku 330 metrov a prúd
vody vyšľahol do výšky 112 metrov.

svahov Slanských vrchov, v údolí

Herliansky gejzír sa nachádza v obci
Herľany na západnom svahu Slanských vrchov v areáli bývalých kúpeľov Herľany-Rankovce. Ide o nepravý
studený gejzír, ktorý bol uvedený
do činnosti vrtom novej studne s cieľom zvýšiť výdatnosť minerálnych
prameňov vo vtedajších kúpeľoch.
Jeho teplota sa pohybuje v intervale od 14 do 18 °C. Vrtné aktivity
sa začali v roku 1870. K prvej erupcii
do výšky približne štyroch až piatich
metrov došlo v roku 1872 pri hĺbke
vrtu 172 metrov. Vrtné práce boli zastavené v roku 1875, keď vrt dosiahol
hĺbku 404,5 metra. Intervaly erupcie
sa pohybovali v rozmedzí 8 – 9 hodín. Súčasné intervaly sú v rozsahu
34 – 36 hodín, výška erupcie dosahuje
22 metrov s trvaním približne 25 minút.
6
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Gejzír patrí medzi európske prírodné
unikáty. Z tohto dôvodu bol v roku
1987 vyhlásený za národnú prírodnú
pamiatku. Na jeho svetovú ojedinelosť
poukazuje aj skutočnosť, že od roku
2002 je zaradený do Predbežného zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Od roku 1985 kúpeľný areál s gejzírom
patrí Technickej univerzite v Košiciach.

Herlianskeho potoka, približne

Na také veľké kúpele to bolo málo,

Voda spod zeme vtedy striekala nepretr-

28 km severovýchodne od metropoly

preto sa gróf Július Andráši (Andrássy),

žite 10 dní. Od toho času sa stali erupcie

východoslovenského regiónu, Košíc.

vtedajší ministerský predseda, v roku

pravidelnými. Prehlbovanie vrtu ukončili

Herliansky gejzír
na historickej pohľadnici.
Zdroj: knižničný fond VKJB

Hlavná téma
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Od roku 1985 patrí celý bývalý kúpeľný

namnejšie možno zaradiť komplexnú

vďaka ktorému sa dosiahla 25-percentná

areál Technickej univerzite v Košiciach,

obnovu ubytovne Branisko v roku 2011,

úspora spotreby elektrickej energie.

ktorá ho využíva ako učebno-výcvikové

ktorej kapacita sa po rekonštrukcii

zariadenie. V súčasnosti sa erupcie

zvýšila na 20 izieb s počtom takmer

Pandémia nepriaznivo zasiahla

gejzíru opakujú každých 34 až 36 hodín

60 lôžok. Zaujímavou z hľadiska estetizá-

nielen turizmus, ale najmä konanie

a stĺpec vody dosahuje výšku 22 metrov.

cie prostredia bola aj 1. etapa inštalácie

spoločenských a kongresových podujatí.

Bývalý kúpeľný charakter areálu pripo-

nového historizujúceho osvetlenia

Všetko zlé je zároveň aj na niečo

mínajú zachovalé pamiatkovo chránené

s finančnou podporou spoločnosti VSE,

dobré, a platí to aj v tomto prípade.

budovy: klasická kúpeľná budova
z polovice 19. storočia „Dargov”, ďalej
objekty „Branisko”, „Gejzír” a „Hornád”.

SÚČASNOSŤ

Bývalá kúpeľná reštaurácia dnes
slúži ako hlavná spoločenská
sála zachovalej pamiatkovo

Dnes je zariadenie známe najmä

chránenej budovy Dargov.

konaním odborných konferencií,
workshopov a školení na domácej
i medzinárodnej úrovni. Mnohí ho

Historická kolorovaná

však vnímajú ako miesto, kde prežili

fotografia zachytáva erupciu
Herlianskeho gejzíru.

výnimočné chvíle pri svadobných
hostinách či životných jubileách.

Zdroj: knižničný fond VKJB

6. mája 1875, pričom došli do hĺbky
404,5 metra. Spevnenie vrtu po celej hĺbke však nebolo technicky
realizovateľné, podarilo sa upraviť
povrch do hĺbky 351 metrov. Gejzír

postupne prechádza do voľného

neboli odstránené, nepodarilo sa ani

Jedinečnosť prostredia obklopeného

lesa. V parku je zastúpených spolu

obnoviť kúpeľnú liečbu. Čiastočne

zeleňou poskytuje návštevníkom

30 taxónov drevín, z toho 10 taxónov

renovované kúpeľné objekty slúžili

pocit súkromia. Punc jedinečnosti,

ihličnatých a 20 listnatých drevín.

počas bývalého režimu ako reštauračné

ktorá láka návštevníkov, dotvára

a ubytovacie zariadenia bývalého

aj poctivá domáca gastronómia

Krajského národného výboru, ako

a srdečný personál pod dlhoročným

školiace stredisko (1950 – 1955), potom

vedením pani Marty Sabadkovej.

NOVODOBÁ ETAPA
HERLIANSKEHO
GEJZÍRU

ako rekreačné stredisko Revolučného

chrlil vodu v intervaloch 8 až 9 hodín,
neskôr v 12-hodinových intervaloch.

odborového hnutia (1956 – 1968),

Okrem revitalizácie gejzíru prebiehali

Kúpeľný ráz obce sa stratil

neskôr tu bolo zriadené stredisko pre

v minulých rokoch aj viaceré investičné

po 2. svetovej vojne, následky vojny

zahraničných študentov (1968 – 1983).

a rekonštrukčné práce. Medzi najvýz-

Obec bola v 19. storočí obľúbeným
miestom nielen Košičanov, ale aj
uhorskej šľachty, ba dokonca výletným
miestom Františka Rákocziho.
Spoločenský život sa koncentroval
v kúpeľnom parku obce. Park bol
založený v druhej polovici 19. storočia.

Zachovalá pamiatkovo
chránená budova Branisko,
v súčasnosti využívaná
prevažne na ubytovanie.

Nevyniká veľkosťou ani druhovou
pestrosťou – je dokumentom doby
vzniku prvej verejnej zelene, ktorá
poskytovala určitý priestor pre
spoločenský a kultúrny život kúpeľov.
Samotný park spolu s bývalými
kúpeľnými budovami, ktoré obklopujú
jedinečný Herliansky gejzír,

8
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Stĺpec vody pri erupcii
úpravy, výrub poškodených stromov
a výsadba nových kusov zelene.

gejzíru v súčasnosti dosahuje
výšku až 22 metrov.

Aktivita 3: Vybudovanie detského
ihriska – realizácia detského
ihriska o ploche cca 15 x 17 m
z guľatinového dreva.
Aktivita 4: Sprístupnenie sociálnych
zariadení – oprava a bezobslužné
sprístupnenie existujúcich toaliet.
Aktivita 5: II. fáza výmeny
osvetlenia – výmena zvyšných
40 kusov stĺpov elektrického
osvetlenie za historické.
Lipová alej pozýva

Aktivita 6: Vybudovanie oddychových

na vstup do areálu

zón – vybudovanie piatich altánkov

Herlianskeho gejzíru.

s možnosťou opekania pre rodiny
Obec na to použila dotáciu z programu

revitalizácia okolia jubilujúceho

podpory regionálneho rozvoja cez

gejzíru. Koncept projektu pozostáva

vtedajší Úrad podpredsedu vlády SR pre

zo siedmich prioritných aktivít:

pre verejnosť sa vytvoril priestor pre
pokračovanie v nevyhnutnej obnove

z vlastných zdrojov tvorila desať percent.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

niektorých častí budov a areálu.

Aktivita 7: Vytvorenie informačného
panelu – vybudovanie a osadenie

investície a informatizáciu. Spoluúčasť
Obmedzením prevádzky zariadenia

s deťmi v časti pri prameni.

Aktivita 1: Výmena zábradlia pri

elektronickej informačnej tabule

potoku – výmena nevyhovujúceho

pri gejzíre slúžiacej na zvýšenie

zábradlia pri potoku v časti pozdĺž

informovanosti návštevníkov.

parku (dĺžka potoka je 300 m),
Z rovnakého programu podpory

za 600 m zábradlia spĺňajúceho

Skvalitnenie základnej infraštruktúry

V budove Dargov, kde sa koná väčšina

bol v minulom roku schválený aj

bezpečnostné podmienky.

celého komplexu by podľa predpokladov

spoločenských aktivít, boli komplexne

projekt z dielne Technickej univerzity

zrekonštruované priestory salónikov

v Košiciach v celkovej výške 190.000 €,

Aktivita 2: Parkové a sadové úpravy –

areálu o zhruba 20 %. Pevne veríme,

s modernizáciou konferenčnej

ktorého cieľom je v najbližšom období

nákup lavičiek a košov, sadové a parkové

že v dohľadnej dobe pandemická

mohlo zvýšiť návštevnosť a klientelu

techniky a inštaláciou klimatizačných

situácia na Slovensku pominie, a jedno

jednotiek v celom objekte. Vďaka

z pracovísk Technickej univerzity

zintenzívneniu spolupráce s miestnou

v Košiciach, ktorým je Učebno-výcvikové

samosprávou sa v priebehu apríla
minulého roka podarilo ukončiť práce
na obnove parkoviska v tesnej blízkosti

Zachovalá pamiatkovo chránená

zariadenie v Herľanoch, sa v obnovenom

budova Gejzír s kapacitou

šate opäť otvorí nielen pre potreby

30 lôžok a drevený altánok.

univerzity, ale aj širokej verejnosti.

univerzitného areálu. Cieľom bolo
zatraktívnenie základnej technickej
infraštruktúry a zvýšenie estetickej
úrovne areálu. Obnovou sa dosiahlo
vytvorenie 61 parkovacích miest, z toho

Autor:

57 pre osobné automobily, 3 miesta pre

Redakcia Haló TU

parkovanie vozidiel imobilných osôb

Foto:

a jedno parkovacie miesto pre autobus.

Ing. Róbert Klik
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Aktivity UVP TECHNICOM
KREATÍVNE
MYSLENIE – DESIGN
THINKING

START.UP! GERMANY
TOUR – ÚSPEŠNÁ
ÚČASŤ Z TUKE

PLÁN WEBINÁROV:
Webináre v slovenskom jazyku:
18. 02. Kreatívne myslenie

vytvoriť prototyp. Počas tímových aktivít

online webinár venovaný problematike

rozvíjali svoju kreativitu, podnikateľ-

marketingu a marketingovej komuni-

ského ducha, získavali nové kontakty

kácie, ktorého sa zúčastnilo viac ako

November 2020

a samozrejme zažili kopec zábavy!

80 účastníkov, predovšetkým študentov

Celkovo 124 vybraných startupov

a zamestnancov TUKE. Lektor pútavou

z viac ako 30 krajín (7 z nich

získať nové kontakty a budovať
vzťahy

9. 11. 2020

25. 02. Digitálny marketing
na sociálnych sieťach
04. 03. Online networking. Ako zaujať,

UVP TECHNICOM v spolupráci s Grow

Po absolvovaní workshopu účastníci

interaktívnou formou uviedol účastníkov

zo Slovenska) prezentovalo svoje

with Google a programom New

získali certifikát. Workshop mal

do problematiky princípov marketingo-

inovatívne riešenia na jednej

Generation of Founders zorganizoval

výbornú spätnú odozvu priamo

vej komunikácie, stratégie budovania

z najvýznamnejších startupovských

startup zo Startup centra – „Prapti

dynamický 5-hodinový online workshop

od účastníkov, preto ho plánujeme

publika, používaných nástrojov pre iden-

online aktivít v Nemecku v roku

Donáška”. Súťaž „Študentská podni-

Design Thinking pre študentov

zopakovať v roku 2021, aby sa ho mohli

tifikáciu publika, ale aj metód a techník

2020 – „Digital Startup Germany

kateľská cena 2020" organizovala po

majetok v podnikaní

a zamestnancov TUKE, ktorý je

zúčastniť aj ďalší záujemci z radov

ovplyvňovania zákazníka – zákazníckych

Tour”. Startupy prezentovali

desiatykrát na Slovensku dobrovoľná

18. 03. Efektívna ochrana vynálezov,

založený na nástrojoch a metódach,

študentov a zamestnancov TUKE.

05. 03. Ochranná známka, dizajn –
produkty, grafické rozhrania
11. 03. Duševné vlastníctvo – nehmotný

rozhodovaní. Časť webinára bola

svoje inovatívne riešenia z oblasti

nezisková organizácia Junior Chamber

technických riešení a softvéru,

ktoré Google používa pri vývoji

venovaná stratégiám budovania značky

„InsureTech, Smart City, Logistics

International – Slovakia. Jej cieľom

softvérových aplikácií a služieb

inovatívnych produktov a služieb.

a vytváraniu kreatívnej komunikácie

& Mobility” pred potenciálnymi biznis

je podporovať chuť mladých ľudí

s publikom – ako si vybudovať cestu

partnermi – predstaviteľmi významných

do podnikania, a to už od študentov

k publiku a skutočným obchodným

priemyselných podnikov z Nemecka.

SŠ a VŠ v SR, chuť stále sa vzdelávať,

08. 04. Marketingový reštart

pracovať na sebe čo sa týka oblasti

15. 04. Agile scrum

svojho kariérneho rastu.

22. 04. Manažment rizík

MARKETINGOVÝ
REŠTART

Google certifikovaná lektorka
a soft-skills trénerka Šárka Patkošová

príležitostiam. Webinár viedol
Sme hrdí, že medzi najúspešnejšie patrili

a marketingu Ján Grinvalský.

aj dva startupy z nášho Startup centra

29. 04. Marketing startupov

V rámci akceleračného programu

a Inkubátora, ktoré dostali príležitosť

06. 05. Ako podnikať s investorom

pre startupy zo Startup centra

vystúpiť na tzv. „Final Big Pitch”: Startup

so všetkými fázami Design Thinking

13. 11. 2020

procesu. Účastníci mali možnosť si sami
vyskúšať, ako viesť empatické rozhovory,
ako mať 10-krát viac nápadov a ako

UVP TECHNICOM bol organizovaný

CASH FLOW – AKO
NA FINANCIE
FIRMY…

do podnikov a startup HCK – Klávesnica

13.05. Cash flow firmy
(úvod do ekonomiky
projektov, cenotvorba)
20.05. Prezentačné majstrovstvo:

HandCubeKeys k PC – moderná a funkčná

ako prezentovať online

15. 1. 2020

26. 11. 2020

Startupy, ktoré uspeli v 12. kole súťaže

Webináre v anglickom jazyku:

Webinár na tému „Cash flow” bol

startupov „Máš nápad?” a získali tak

18. 02. Kreatívne myslenie

6-mesačný pobyt v Startup centre

03. 03. Projektové riadenie

TUKE, absolvovali online úvodné

10. 03

ŠTUDENTSKÁ
PODNIKATEĽSKÁ
CENA 2020 PRE
STARTUP Z TUKE

organizovaný v prostredí NTI (nti.sk)
a bol zameraný na úvod do problematiky jednej z najdôležitejších
tém, na ktorých stojí fungovanie

Univerzitné stránky

POZVÁNKA
NA ODBORNÉ
WEBINÁRE

APONI – Implementácia rozšírenej reality

klávesnica pre hendikepované osoby.
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tých najlepších

uznávaný expert v oblasti reklamy

oboznámila viac ako 30 účastníkov

12

01. 04. Prezentačné zručnosti a techniky

stretnutie. Úvodným stretnutím bola
odštartovaná séria zaujímavých

Motivation, challenges
and success factors of
entrepreneurs

17. 03. Online networking. Ako zaujať,

firiem – do problematiky firemných

08. 12. 2020

aktivít – webinárov (online workshopov)

financií. Cash flow si firma musí pozorne

Študentskú podnikateľskú cenu

ako súčasť akceleračného programu

získať nové kontakty a budovať

plánovať a sledovať, inak sa môže dostať

za rok 2020 získal startup zo Startup

pobytu startupov v Startup centre.

vzťahy

do vážnych finančných problémov, hoci

centra UVP TECHNICOM, ktorý repre-

je jej celková bilancia dobrá. Lektor

zentoval Erik Kuzma (spoločnosť –

Aktivity akceleračného programu sú

Viliam Krunka, skúsený mentor v oblasti

URBANO – startup Smart-CityGroup).

voľne dostupné nielen pre startupy,

07. 04. See Think Do Care

účtovníctva, vysvetlil účastníkom, čo

Zároveň získal aj Cenu BMW za tech-

ale aj pre ďalších záujemcov –

14. 04. Manažment rizík

je cash flow, ako cash flow funguje

nologický rozvoj a trvalú udržateľnosť.

študentov a zamestnancov TUKE.

05. 05. Prezentačné zručnosti

v podnikaní a ako ho treba riadiť.

Finalistom súťaže sa stal aj ďalší

Je však potrebná registrácia.

31. 03. Prezentačné majstrovstvo:
ako prezentovať online

a techniky tých najlepších

Univerzitné stránky
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12. kolo súťaže startupov
má svojich víťazov
Autor:

doc. Ing. František Jakab, PhD.

18. ročník medzinárodnej
konferencie ICETA 2020

Dňa 14. 12. 2020 sa konalo už 12. kolo

dopravných značení pre mestá a obce;

O postupujúcich startupoch rozhodla

jednej z najstarších súťaží startupov

grantUp – ponúka riešenie informačné-

odborná komisia pod vedením

na Slovensku – „Máš nápad?”, ktorú

ho on-line magazínu, ktorý poskytuje

jej predsedu prorektora TUKE

vyhlasuje od roku 2014 dvakrát

prehľadné informácie o grantoch, pro-

prof. Ing. A . Čižmára, CSc. 12. kolo

ročne rektor Technickej univerzity

jektovom riadení, inováciách a trendoch;

súťaže bolo organizované v úzkej

v Košiciach prostredníctvom Startup

rescueBOOK – ponúka riešenie

spolupráci s „innovlab” a agentúrou

centra UVP TECHNICOM. Vzhľadom

umožňujúce zážitkové vzdelávanie

Slovak Business Agency (SBA).

na aktuálnu pandemickú situáciu

v oblasti poskytovania prvej pomoci;

bola súťaž organizovaná hybridne

Mestometer – ponúka inovatívne

Startup centrum UVP TECHNICOM

v online prostredí na báze využitia

autorské riešenie – interaktívny priesto-

vzniklo v roku 2014 a je jedným

infraštruktúry teleprezenčného

rový model mesta vhodný ako využitie

z kľúčových komponentov ekosystému

vysielacieho štúdia UVP TECHNICOM.

pre územné plánovanie v mestách.

akcelerácie podnikania, transferu

Startupy súťažili o pobyt v Startup

Porota navrhla priamy postup

štruktúry UVP TECHNICOM. Jeho

centre, v rámci ktorého absolvujú

do Inkubátora vzhľadom na stupeň

cieľom je poskytnúť prostredie pre

6-mesačný akceleračný program

rozvoja projektu trom startupom:

zabezpečenie akceleračného procesu

zameraný na podporu rozvoja ich ino-

Nordics IO – cieľom je vývoj a prevádz-

pre vznik malých a stredných „Hi-Tech"

vatívnych projektov. Do finále 12. kola

kovanie inovatívnej online platfor-

firiem („Start-up a Spin-off" firiem).

súťaže postúpilo 15 inovatívnych

my, ktorá umožní sprostredkovanie

projektov, z ktorých porota pre pobyt

expertných služieb kvalitných

Od roku 2014 sa do súťaže zapojilo

v Startup centre vybrala 10 projektov:

ľudských zdrojov;

viac ako 160 inovatívnych projektov

ProWise – cieľom je poskytovanie

a viac ako 60 startupov získalo

technológií a inovácií na TUKE v rámci

Nosnou témou už 18. ročníka medzi-

aj tým, že pre ich zabezpečenie sú

verejných inštitúcií, riešenia globálnych

národnej konferencie ICETA 2020

využívané najnovšie a často priekop-

hráčov na poli IKT, skúsenosti

Hoppy. Be like you – zameriava sa

dátových služieb integrujúcich otvorené

možnosť absolvovať 6 mesačný pred-

(www.iceta.sk), ktorá sa konala v dňoch

nícke inovatívne komunikačné riešenia.

významných akademických pracovísk.

na vývoj aplikácie monitorujúcej spánok

dáta z rôznych databáz (UVO, registre…);

-inkubačný pobyt. Viac informácií

12. a 13. 11. 2020 po prvýkrát úplne

Ani tento ročník konferencie nezaostal

pre zlepšenie kvality života;

EKOpallets – cieľom je vývoj

o ekosystéme akcelerácie inovácií

v online prostredí z dôvodu pandémie

za predchádzajúcimi. Po prvýkrát

Snahou organizátorov konferencie

Národný park Slovenský raj – cieľom je

a výroba environmentalných

a technologického transferu Technickej

koróna vírusu COVID-19, bolo inovatívne

bola konferencia organizovaná plne

bolo, aby sa konferencia aj v tomto

vývoj inovatívneho portálového riešenia

a cenovo dostupných europaliet

univerzity v Košiciach je možné nájsť

využívanie informačných a komuni-

v online prostredí. Pre jej riadenie

mimoriadnom „online ročníku” stala

pre Národný park Slovenský raj;

ako náhradu drevených paliet.

na stránke www.uvptechnicom.sk.

kačných technológií vo vzdelávaní.

bolo využité teleprezentačné štúdio

multidisciplinárnou medzinárodnou

Read Slovakia (Credible Rentals) –

UVP TECHNICOM, z ktorého prebiehalo

platformou pre výmenu informácií

cieľom je vybudovanie inovatívneho

moderovanie programu konferencie.

z oblasti výskumu a vývoja multime-

systému zdieľania veci;

Osobnú záštitu nad konferenciou

diálnych a hypermediálnych aplikácií,

Restio box – zameriava sa na riešenie

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav

Konferencia sa aj tento rok

komplexnej počítačovej podpory vzde-

zabezpečeného boxu, ktorý má slúžiť

Kmeť, DrSc., ktorý konferenciu aj

tešila záujmu odbornej a laickej

lávania, nových komunikačných služieb.

ako zdravotne zabezpečený priestor –

osobne otvoril. Konferencia ICETA

verejnosti. Zúčastnilo sa viac ako

Vyjadrenia účastníkov konferencie nás

útočisko, v ktorom môže záujemca

2020 je organizovaná v spolupráci

160 registrovaných účastníkov,

oprávňujú konštatovať, že konferencia, aj

stráviť v súkromí určitý čas;

s medzinárodnou organizáciou IEEE

bolo prezentovaných 40 vybraných

pri svojej plne online premiére, sa takým

True Care (Help Mate) – predmetom

a Technickou univerzitou v Košiciach

príspevkov v rámci plenárnej sekcie

miestom na dva dni pre jej účastníkov

záujmu startupu je poskytovanie kom-

(už od jej vzniku). Konferencia patrí

a bolo prezentovaných takmer

aj stala. Technickú podporu konferencie

plexných služieb podpory a pomoci;

medzi najstaršie a najvýznamnejšie

130 posterov od autorov z 12 krajín.

zabezpečovali experti UVP TECHNICOM

BioGreenPack – ponúka vlastné

v spolupráci s Národnou teleprezen-

riešenie – ekologický, biodegradovateľný

tačnou infraštruktúrou www.nti.sk.

bioplast;

prevzal už tradične rektor TUKE

odborné aktivity v predmetnej oblasti
nielen v Slovenskej republike, ale aj

V programe konferencie boli prezentova-

v strednej Európe. Konferencie ICETA

né skúsenosti významných odborníkov,

Autor:

Signica – cieľom je vývoj komplexného

sú známe medzi odbornou verejnosťou

strategické zámery predstaviteľov

doc. Ing. František Jakab, PhD.

inteligentného systému manažmentu

14

Haló

Univerzitné stránky

Univerzitné stránky

Haló           15

Autori:
doc. Ing. Peter Džupka, PhD.
prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

TUKE a jej úlohy v aliancii
Európskych univerzít Ulysseus
Od novembra 2020 sa začali
na našej univerzite aktivity
smerujúce k vytvoreniu Európskej univerzity Ulysseus, založenej na partnerstve šiestich
európskych univerzít zo šiestich krajín. Univerzita v Seville,
Univerzita v Janove, Univerzita
Côte d’Azur, Manažérske centrum Innsbruck, Univerzita aplikovaných vied Haaga Helia –
Helsinki a naša univerzita.

Autori:
Ing. Mária Šugareková
prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

Zvyšovanie informovanosti
v oblasti udržateľnosti
vodných zdrojov

Prvou je vzdelávanie. V rámci nej budú

V oblasti výskumu a spolupráce bude

vytvorené spoločné študijné programy,

treťou úlohou v rámci pracovného

letné školy a ďalšie spoločné aktivity

balíka vytvorenie interných štruktúr

pre študentov Európskej univerzity

Európskej univerzity Ulysseus, ktoré

Ulysseus. Cieľom je do roka 2023

umožnia všetkým výskumníkom

akreditovať minimálne 12 dvojitých

efektívnejšie reflektovať na výskumné

alebo spoločných študijných programov

výzvy z programu Horizon Europe

na všetkých troch stupňoch štúdia.

či mobilitné výzvy z programu

Akreditácia umožní študentom

Erasmus+. Jedným z plánovaných cieľov

realizovať svoje štúdium prezenčne

projektu je napríklad do februára

alebo online formou. Študenti

2022 podať ako Európska univerzita

Stavebná fakulta TUKE rieši projekt

informačných aktivít sa v súčasnosti

tematiku pomocou jednoduchých

si budú môcť jednoducho „vyskladať”

minimálne 10 spoločných projektov

zameraný na zvýšenie informovanosti

pripravujú 3 brožúrky, ktoré sú tematicky

ilustrovaných obrázkov. Obrázky

svoj študijný program z kurzov

Horizon Europe alebo Erasmus+.

bežného užívateľa najmä Košického

rozdelené na nasledovné témy:

si môžu deti vyfarbiť, prekresliť a vedia

a Prešovského kraja o možných

1. voda na východnom Slovensku, voda

ich slovne opísať. Aktivity pre deti

ponúkaných na všetkých partnerských
univerzitách aliancie Ulysseus.
V tomto medzinárodnom projekte

Štvrtou úlohou je vytvorenie siete

spôsoboch využitia vody a šetrenia

„Living Labs”. Na každej z partner-

s pitnou vodou. Jedným z cieľov

je práca rozdelená medzi všetkých

Druhou úlohou je vytvorenie

ských univerzít má vzniknúť jeden

projektu je transfer informácií

partnerov aliancie. Každá z univerzít

spoločných stáží pre študentov

„Living Lab”, ktorý sa bude koncen-

o aktivitách a výzvach inštitúcií

má na starosti jeden pracovný balík.

Európskej univerzity Ulysseus.

trovať na špecifickú výzvu v oblasti

zaoberajúcich sa problematikou

Technická univerzita v Košiciach

Aliancia Ulysseus má v každej krajine

výskumu a inovácií. V prípade

je zodpovedná za implementáciu

aj členov z radov firiem, regionálnych

Technickej univerzity v Košiciach

pracovného balíka s názvom

a lokálnych samospráv či neziskových

je to oblasť digitalizácie.

„Challenge-driven Education, Research

organizácií. Už koncom tohto roka by

and Transfer of Knowledge”. Pracovný

mala byť pre študentov zo všetkých

Piata úloha je orientovaná

balík v našej kompetencii je zameraný

univerzít aliancie vypísaná prvá výzva

na vytvorenie aplikácie, ktorá bude

na vytvorenie nových vzdelávacích

na praktické stáže vo firmách či v iných

výskumníkom a študentom Európskej

a výskumných štruktúr aliancie Ulysseus,

organizáciách. Aj študenti TUKE budú

ktoré budú reflektovať na aktuálne

mať možnosť uchádzať sa o stáž

výzvy v Európe. Práce v balíku sú
tematicky rozdelené do piatich úloh.
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pre domácnosť,
2. ochrana pred povodňami, vodné
stavby východného Slovenska,

z materských škôl sú zamerané predovšetkým na rozvoj kritického myslenia,
rozvoj jemnej motoriky a podporu

3. voda pre mesto, voda v krajine.

vyjadrovania vlastných názorov.

vôd. Povedomie občanov zvýšime

Tieto brožúrky sú určené 4 cieľovým

Žiaci základných škôl majú úlohy

prostredníctvom informačného portálu,

skupinám – žiakom materských škôl,

trochu náročnejšie, ale konkrétny

ale aj za pomoci ich detí na školách,

žiakom základných škôl, obyvateľom

obsah je aj v tomto prípade prispô-

ktoré zapojíme do rôznych súťaží.

a samosprávam. Pre jednoduchšiu

sobený cieľovej skupine. Aktivity pre

orientáciu sú jednotlivé sekcie

túto cieľovú skupinu zahŕňajú slepú

Ďalším z cieľov projektu je informovať

označené ikonami cieľovej skupiny.

mapu, tajničku či kvízové otázky.

samosprávy o týchto alternatívnych

Keďže tieto brožúrky sú zamerané

univerzity Ulysseus sprostredkovávať

šetrných spôsoboch nakladania

na vzdelanie vo vybraných témach, aj

Pre skupinu obyvateľov

v jednoduchej a prehľadnej forme

s vodnými zdrojmi. Prebiehajúce

obsah je prispôsobený ich čitateľom.

a samospráv je v brožúrkach

nielen na Slovensku, ale aj v ďalších

všetky informácie o možnostiach,

aktivity sú rozdelené na informačné,

Žiaci materských škôl majú vo svojej

použitý odborný text doplnený

piatich partnerských krajinách.

ktoré im Ulysseus bude ponúkať.

mediálne, online a prezenčné. V rámci

časti v každej brožúrke vysvetlenú

vhodnými fotografiami či grafmi.
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fosílnych palív alternatívnym zdrojom

V súčasnosti prebieha v plynotesnej

a morfológie rozhrania: korózna vrstva –

Na FMMR otvorili moderné

energie, ako je napríklad biomasa. Práve

komorovej peci pilotný korózny

oceľ a podpovrchovej oblasti ocele.

v tejto oblasti bude mať laboratórium

experiment so vzorkami ocelí

najväčšie uplatnenie, pretože umožní

určených pre energetický priemysel.

Z realizovaných experimentov vyplynú

realizovať aplikovaný výskum a vývoj

Ide o žiarupevnú oceľ P91, ďalej

cenné poznatky a odporúčania pre

laboratórium na testovanie

vysokoteplotnej koróznej odolnosti

novovyvíjanú oceľ legovanú bórom

výrobu žiarupevných ocelí a ich

bezšvíkových rúr zo žiarupevných

a dusíkom MarBN a bimetalický materiál.

prevádzku v koncových energetických

ocelí v agresívnom prostredí vzni-

Výstupom súboru experimentov

zariadeniach, napr. optimálna koncepcia

kajúcom pri spaľovaní biomasy.”

bude analýza vplyvu vysokej teploty

legovania, limitná koncentrácia

ocelí pre energetiku

Autori:

(600/650 °C, ktorá zodpovedá

agresívnych zložiek spalín, vhodný

prof. Ing. Mária Hagarová, PhD.

Riaditeľ UMIK FMMR ako skúsený

parametrom vysokovýkonných

model kinetiky oxidácie a pod.

Ing. Pavel Bekeč, PhD.

pedagóg poukázal na vznik ďalšieho

kotlových zariadení) a oxidačného

priestoru na riešenie študentských

prostredia vodnej pary na zmeny

Laboratórium vysokoteplotných

prác v spolupráci s praxou, keď uviedol,

v štruktúre skúšaných vzoriek ocelí,

koróznych procesov je tretie spoločné

že „záverečné práce všetkých stupňov

vrátane hodnotenia koróznej odolnosti.

laboratórium FMMR a ŽP VVC, s. r. o.

vysokoškolského vzdelávania študentov

prínosom, a ak je vybudované v spolupráci

našich študijných programov môžu

Cieľom druhej fázy experimentov

rium spracovania priemyselných

so silným priemyselným partnerom, má

byť a budú naviazané na riešenie úloh

bude analýza vplyvu hlavných

odpadov a v roku 2018 Fyzikálny

neskutočnú hodnotu pre všetky zaintere-

spomínaných projektov a činnosť tohto je-

agresívnych zložiek spalín z biomasy

model medzipanvy ŽP VVC – SimconT.

sované strany. Je to najefektívnejší spôsob

dinečného laboratória. Pôjde o bakalárske,

na koróznu odolnosť testovaných

využitia výskumných a vývojových kapacít

diplomové a dizertačné práce venované

ocelí pre energetiku. Pre tento typ

Všetky tieto laboratóriá vznikli

na Slovensku – keď sa skĺbi potenciál

vysokoteplotným koróznym testom

koróznych skúšok bude pecná atmosféra

na základe aktívnej spolupráce fakulty

odbornej znalostnej bázy akademickej

rôznych typov ocelí pre energetiku,

s teplotou 400/450 °C obsahovať plynný

a ŽP VVC, s. r. o., ktorú možno na záver

sféry, kde sa spája skúsenosť a erudícia

predovšetkým z produkcie ŽP, a. s.

chlorovodík, oxid siričitý a tiež ich

zhodnotiť slovami dekanky Fakulty

zmes. Pri oboch typoch experimentov

materiálov, metalurgie a recyklácie

učiteľov s mladou, nápadmi a energiou

Otvorenie laboratória na FMMR za účasti dekanky
FMMR doc. I. Vaskovej, riaditeľa ŽP VVC, s. r. o.
Ing. P. Beraxu, PhD. a riaditeľa UMIK FMMR doc. M. Fujdu

V roku 2013 bolo otvorené Laborató-

„Každé laboratórium na fakulte je jej

sršiacou generáciou študentov s vytvo-

Naše predstavy siahajú aj do budúcnosti.

sú expozičné časy vzoriek 100, 250,

doc. I. Vaskovej: „Je ľahké spolupracovať

renými podmienkami v priemyselnom

Radi by sme využili toto jedinečné pecné

500, 750, 1000, 2000 a 3000 hodín.

s priemyselným partnerom, ktorý má jasnú

podniku, je zabezpečený ten najdôležitejší

zariadenie aj pre testy rôznych materiálov

Pre všetky exponované vzorky budú

víziu a stratégiu do budúcnosti a vidí aj

kapitál pre jeho dlhodobý rozvoj, jeho

používaných pre výrobu energetických

vypracované oxidačné diagramy,

za horizont viac než jedného roka, a kde

životaschopnosť a konkurencieschopnosť:

konštrukčných celkov, ktoré sú produkova-

analýzy charakteru a veľkosti korózneho

funguje synergický efekt spolupráce,

vzdelaní, tvoriví, kvalitní ľudia. A ja verím,

né rôznymi priemyselnými spoločnosťami

poškodenia a analýzy štruktúrnej stavby

pretože každý z nás si uvedomuje,

že presne taký význam bude mať aj toto

nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.”

a chemického zloženia koróznej vrstvy

že sa navzájom potrebujeme.”

laboratórium a že spoločne zachránime
to plánované zelené Slovensko práve
pomocou priemyslu”, vyjadrila sa
8. decembra 2020 sa na pôde TUKE usku-

Vaitovič, ArtD. z Fakulty umení TUKE,

točnilo otvorenie nového Laboratória

ktorý dlhodobo zastrešuje dizajn FMMR.

vysokoteplotných koróznych procesov

k tejto príležitosti dekanka FMMR.
Riaditeľ ŽP VVC, s. r. o. ozrejmil

(LVKP). V spolupráci s Výskumno-

Slávnostné otvorenie LVKP sa uskutoč-

potenciál laboratória: „Laboratórium

vývojovým centrom Železiarní

nilo pri dodržaní protiepidemiologic-

umožní realizovať vysokoteplotné korózne

Podbrezová (ŽP VVC, s. r. o.) a Ústavom

kých opatrení za účasti významných

skúšky ocelí v simulovanom prostredí

materiálov a inžinierstva kvality

hostí: dekanky FMMR doc. Ing. Ivety

agresívnych zložiek spalín. V súčasnom

FMMR TUKE bola navrhnutá koncepcia

Vaskovej, PhD., riaditeľa ŽP VVC, s. r. o.

období sme svedkami postupnej

zariadenia pre vysokoteplotné korózne

Ing. Pavla Beraxu, PhD. a riaditeľa UMIK

implementácie nízkouhlíkovej stratégie

testy ocelí pre energetiku. Pecné

doc. Ing. Martina Fujdu, PhD. Všetci

EÚ, ktorej súčasťou je aj znižovanie emisií

zariadenie je kľúčovým zariadením

traja vyjadrili spokojnosť so vzájomnou

CO2. Pre splnenie záväzkov smerom

Priestory laboratória vysokoteplotných

Zariadenia pre vysokoteplotné korózne

vybudovaného laboratória. Vizuál labo-

spoluprácou a zdôraznili nespochyb-

k uhlíkovej neutralite bude jedným

koróznych procesov, LVKP

testy ocelí pre energetiku

ratória tematicky dotvoril a dizajnovo

niteľný prínos nového laboratória pre

zo zásadných krokov zvyšovanie účinnosti

podchytil PaedDr. Mgr. art. Boris

FMMR, ako aj pre ŽP VVC, s. r. o.

energetických zariadení a nahradenie
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Autor:
M. Eng. Ing. Marek Košuda

Historicky prvý kurz
riadiacich letovej prevádzky
Diverzita generácií: Čo nám
prináša veková rozmanitosť?

Po obnovení dlhoročnej tradície vysoko-

kurz prebieha v súlade s nariadením

že dokážu vytrvalo a svedomite

školskej prípravy vojenských leteckých

Európskej komisie 2015/34.

pracovať na svojej kariére, keďže len

profesionálov pre potreby Vzdušných

priamej výuke v kurze museli venovať

síl SR na Leteckej fakulte sa vzájomne

Školenie obsahuje taktiež nácvik

minimálne 8 hodín denne. Ich cesta

úspešná spolupráca rozšírila aj o ponuku

praktických zručností na simulátoroch

sa však ešte nekončí. V najbližšej dobe

odborných kurzov. V decembri minulého

riadenia letovej prevádzky LETVIS,

ich čaká základný praktický výcvik

roka po prvýkrát v histórii opustili brány

prípravu na získanie preukazu rádio-

na simulátoroch riadenia v Simulačnom

Leteckej fakulty TUKE prví absolventi

telefonistu a prípravu a preskúšanie

centre AOS v Liptovskom Mikuláši

odborného kurzu základného výcviku

z ICAO angličtiny. Medzi absolventmi

a kvalifikačný výcvik na stanovištiach

riadiacich letovej prevádzky – letovodov.

kurzu boli čerství absolventi LF, ktorí

riadiacich letovej prevádzky v bojových

Aj napriek prekážkam spôsobeným

v lete slávnostne promovali po ukončení

útvaroch OS SR, pre ktoré boli určení.

pandémiou koronavírusu sa skúseným

štúdia na Leteckej fakulte ako kadeti

Rast ziskových a neziskových organizácií

generácia má iné vlastnosti a charakte-

zamestnancami a celkovo k vytvoreniu

lektorom fakulty podarilo úspešne

Akadémie ozbrojených síl generála

Úspešným absolventom blahoželáme

závisí aj od schopnosti prilákať a udržať

ristiky. Stret týchto rozdielov môže často

produktívnej multigeneračnej kultúry.

preškoliť spolu 14 nových budúcich

M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

a prajeme im veľa úspechov a mnoho

si pracovnú silu s globálne rozmanitými

vyústiť do konfliktu na pracovisku. Pokiaľ

vojenských letovodov. Samotný odborný

Úspešní absolventi kurzu ukázali,

bezpečne odriadených letov.

hodnotami a demografiou. Rozmanitosť

sa takáto situácia nezvládne, môže

Projekt vytvorí a uvedie do praxe tri

je totiž čoraz viac vnímaná ako

sa stať, že zamestnanci budú prežívať

výstupy. Ide o školiaci program multige-

strategická výhoda. Vedúci oddelení

viac stresu, vytvorí sa nepríjemné

neračnej kultúry na pracovisku, ktorého

ľudských zdrojov sa preto zhodujú,

pracovné prostredie alebo dokonca

produktmi budú školiace osnovy,

že na splnenie svojich cieľov by

niektorí pracovný pomer ukončia.

materiály a e-vzdelávacia platforma.

spoločnosti mali pochopiť multikul-

Druhým výstupom je 360º hodnotiaci
Projekt INSPIRER – „Inclusive

nástroj multigeneračnej kultúry

workplaces for senior workers”

na pracovisku a následne vzájomný

Žijeme v dobe, kedy nastáva zvláštny

alebo „Inkluzívne pracovné miesta

reverzný mentoring, ktorý momentálne

sociálny fenomén. Na pracovnom trhu

pre seniorov” je výsledkom

uplatňujú napr. BBC či Microsoft.

sa ešte stále uplatňujú ľudia z takzvanej

medzinárodnej spolupráce a vznikol

Základom je, aby zamestnanci využívali

generácie Baby Boomers (alebo

ako reakcia na potrebu zamest-

rôzne benefity, ktoré každá generácia

povojnová generácia), no zároveň sa

návateľov riešiť túto situáciu.

prináša a navzájom sa od seba učili.

už generácia Y. Na jednom pracovisku

Cieľom projektu je eliminovať vekovú

Projekt „INSPIRER – Inclusive workplaces

sa tak v jednom čase môžu stretnúť aj

diskrimináciu na pracovisku, a to

for seniors workers” (2020-1-SK01-

štyri generácie. Každá z týchto generácií

nielen starších zamestnancov, ale aj

KA204-078253) trvá 24 mesiacov

zažila iné obdobie, bola ovplyvnená

tých mladších. Školením podnikových

a realizuje ho sedem partnerov z piatich

inými svetovými udalosťami, iným tech-

manažérov chce docieliť inkluzívne

rôznych krajín EÚ pod vedením EkF.

nologickým pokrokom, formovali ju iné

pracovisko pre všetkých zamestnancov

Autor:

sociálne vplyvy. Výsledkom je, že každá

a prispieť k zlepšeniu spolupráce medzi

Mgr. Nina Hadidomová

turálne a multigeneračné potreby.

do najproduktívnejšieho veku dostáva
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Prezentácia Fakulty umení
na prestížnej výstave NCD20

Nominované práce: Ján Šandala – knihy Anxieta, Diana Hlaváčová – kniha Bytosti slovanské,
Samuel Čarnoký a Filip Paldia – Písmo Skeleton Type One. Foto: Andrej & Andrej

Výstava Národná cena za dizajn 2020 – Komunikačný dizajn. Foto: Adam Šakový

poruchami s autorskými ilustráciami.

Knihy a publikácie, Nové horizonty,

Slávnostné odovzdávanie cien kvôli

Prvá verzia má informatívny charakter,

Obal a objekt, Písmo, Plagát a vizuál,

aktuálnej pandemickej situácii nahradil

v druhej autor reflektoval subjektívne

Priestor a Študentský dizajn hodnotila

živý prenos na sociálnych sieťach, ktorý

názory. Ďalším nominovaným dielom

medzinárodná päťčlenná porota

sa konal 10. decembra 2020. Výherné

v kategórii študentský dizajn bola

profesionálov a odborníkov v oblasti

a vybrané projekty je možné vidieť

autorská kniha s názvom Bytosti

dizajnu. Do súťaže sa prihlásilo 469 diel,

online na webovej stránke ncd.scd.sk

slovanské od Diany Hlaváčovej, ktorá

z ktorých porota v dvoch kolách vyse-

a po uvoľnení opatrení v súvislosti

graficky a textovo spracovala mytológiu,

lektovala 277 projektov postupujúcich

s vírusom COVID-19 aj osobne

písmo a symboliku slovanskej kultúry.

na výstavu. Výber autorov a autoriek

v Hurbanových kasárňach v Bratislave

z Fakulty umení potvrdil ich nadanie

do konca februára tohto roku.

Nomináciu taktiež získalo písmo

a možnosť prezentácie pred širokou

Autor:

Skeleton Type One, ktoré navrhol

verejnosťou a potenciálnymi klientmi.

Mgr. art. Mária Bujňáková

pedagóg a dvojnásobný víťaz minulých
ročníkov Samuel Čarnoký z Ateliéru
dizajnu Vizuálna komunikácia z Katedry
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Národná cena za dizajn (NCD) je

Mária Bujňáková, Eva Jenčuráková,

dizajnu v spolupráci s Filipom Paldiom.

etablovaná súťaž spojená s výstavou

Andrea Kováčová, absolventi Lenka

Písmo vzniklo v rámci projektu Letterink

diel finalistov, na ktorej sa každoročne

Bollová, Kristína Ďzadoňová, Martin

pomocou softvéru LTTR/INK, ktorý

udeľujú ceny za najlepší dizajn

Fek, Diana Hlaváčová, Richard Janešík,

esteticky odhaľuje kostru písmen.

vytvorený za uplynulé dva roky

Peter Javorík, Roman Juhás, Martin

Špeciálne uznanie za spoločenský

na Slovensku. V párnom roku sa hodnotí

Kossuth, Zuzana Kutašová, Filip Paldia,

prínos získalo štúdio BRUT.TO, v ktorom

komunikačný dizajn, naopak, v nepárnom

Katarína Rybnická, Ján Šandala,

autorka a absolventka Ateliéru grafiky

roku produktový dizajn. Organizátorom

Kristína Šebejová, Veronika Trnková

a experimentálnej tvorby z Katedry

podujatia je Slovenské centrum

a pedagógovia doc. Mgr. art. Andrej

výtvarných umení a intermédií Zuzana

dizajnu v spolupráci s Ministerstvom

Haščák, ArtD., Mgr. art. Samuel

Kutašová spolu s kolektívom tvorí

kultúry Slovenskej republiky.

Čarnoký, ArtD. z Fakulty umení TUKE.

grafický dizajn s ľuďmi s mentálnym

Medzi nominované projekty postúpili

zdravotným znevýhodnením.

Medzi finalistov 17. ročníka výstavy

autorské knihy s názvom Anxieta

Národná cena za dizajn 2020 – Komu-

od Jána Šandalu, ktorý vytvoril dve

Kvalitu diel v 11 kategóriách: Animácia

nikačný dizajn patrili doktorandky

verzie kníh, zaoberajúce sa úzkostnými

a video, Digital, Identita, Kampaň,

Ocenená práca: Zuzana Kutašová, Tereza Sejková a kolektív – BRUT.TO

Študentské riadky

Haló           23

TECHNICAL UNIVERSITY
OF KOŠICE TAKES PART
IN THE NEW MOVE
PROJECT

management, combining virtual and

and ecology, and that its concept is

The talent tests were held at the

physical mobility, technical support and

current and innovative. The SAUNAIRY

turn off January and February 2021

organization of education process.

project was created at the Department

during two days, at different dates

of Design in the studio Priestor/Space/

for each study programme.

The implementation of the project

under the guidance of Mgr. Jaroslav

will culminate in dissemination

Tomaščík, Mgr. art. Rastislav

A total of 178 applicants took part

A TUKE research team led by

activities with an impact on students,

Jurčík, ArtD., and Mgr. art. Michaela

in the distance talent tests at FU

prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.,

university teachers, universities, the

Bujňáková, PhD. Congratulations!

TUKE for study in the academic year

the Vice-Rector for Foreign Relations

Ministry and other relevant entities.

2021/2022 – 48 in the Architecture

and Mobility, successfully applied for

Authors:

How does the winner feel

study field, 75 in Design, and 55 in

a grant from the Ministry of Education,

prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

about the award?

Fine Arts. Just as a matter of interest,

Science, Research and Sport of the

Ing. Natália Vašková, PhD.

”First of all, thank you for the award!

29 of the applicants were from abroad

Slovak Republic for its new project

In fact, I didn’t even hope that this

– Ukraine, Russia, Kazakhstan, even

MOVE – Mapping Open Virtual Exchanges

project would advance, considering

one applicant from the USA . These

the interiors registered in the student

candidates were only able to take part

in Slovak Universities, in which it will
collaborate with the project leader –
Comenius University in Bratislava.

FU STUDENT
SUCCESSFUL AT
INSAID AWARDS 2020

The main objective of the MOVE

in our talent tests because they were

section and because my project was
a bit different. I was very pleased because

technology. I am proud that we were

At https://moodle-test.tuke.sk/,

taken in the distance form. Examination

I worked hard on this project and with

able to contribute to the development

Ms Koperdáková prepared depart-

committees of the departments

excitement, as I enjoy the topic; and,

and promotion of space technology

ments‘ repositories for online

recommended the Dean of FU TUKE

project is to set standards and create

In the first annual of the prestigious

in a way, I found myself in it. For me,

in the Slovak Republic. The successful

uploading of files with the works

to accept 18 applicants for each study

recommendations for implementation

INSAID AWARDS 2020: Slovak Award

a sauna is a place where I can fully relax.

implementation of this project has created

of applicants for study at FU TUKE

programme, based on their position in

of virtual mobility in the European

for Interior Design, Anna Božíková,

I focused mainly on the size of the sauna

real opportunities for our students to

in the academic year 2021/2022.

the ranking of successful applicants.

Higher Education Area in the conditions

a student of Faculty of Arts, was awarded

and its location. I hope that my work

participate in scientific research using

of Slovak universities. The output of the

in the student category. Her project

has inspired other designers to create,

modern technologies from the aerospace

To ensure anonymous assessment of

We congratulate the successful

project will be a set of standards and

Finnish Sauna – SAINAIRY appealed the

and that my project is considered an

sector, while promoting the prospects

applicants for the bachelor‘s study

applicants. We look forward to meeting

recommendations for universities for

most to the jury in this category. It is

asset in the field of interior design.”

of our new Aerospace Technology

at FU TUKE, the applicants were sent

them as students of the Faculty of Arts

establishing and deepening the coo-

a design of a house – a sauna, which is

Author:

study programme in the best possible

registration numbers together with

TUKE in the upcoming academic year

peration in the field of virtual mobility,

distinguished by its unique shape. The

Mgr. art. Eva Jenčuráková

way,” said Stanislav Szabo, Dean of

the invitation to the talent tests.

2021/2022. We believe that it will be

including mobility management,

award proves that this project meets

the Faculty of Aeronautics TUKE.

process digitization, virtual mobility

the criteria of originality, functionality

THE GRBALPHA
SATELLITE FROM TUKE
IS HEADED INTO SPACE
In January 2020, the second satellite
constructed in Slovakia, GRBAlpha,

Candidates had to present themselves

in a standard presence form of study,

Author:

during the webex meetings using only

because there is no real substitute for it

doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.

these numbers. These registration

in the art study programmes at FU TUKE.

DISTANCE TALENT
TESTS AT FU TUKE
IN 2021

numbers were also used for signing

Author:

their work during the talent tests.

doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.

started its journey into the Earth‘s
orbit. The first stage was the air

After more than 20 years of organizing

transfer of the satellite to Moscow,

standard talent entrance tests at the

where it was accepted by GK Launch

Faculty of Arts (FU), this year‘s exams

Services, a company providing the

were held in the distance form for

launch of the satellite into space.

the first time due to the Covid-19
pandemic. The faculty successfully
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News in brief
Preklad: Mgr. Daniela Timárová, PhD.

”The successful implementation of

cooperated with the Institute

the GRBAlpha satellite project proofs

of Computer Technology in the

again the long tradition and potential

preparation of distance talent tests,

of our faculty in the field of aerospace

especially with Ing. Eva Koperdáková.

News in brief
Preklad: Mgr. Daniela Timárová, PhD.
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Súťaž „Staň sa najaktívnejším
na TUKE v druhej vlne”
Autor:

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

Na KTV sa zimný semester opäť niesol

fotografiu. Do súťaže sa zaregistrovalo

univerzitný beh s TUKE 2020”, ktorým

v znamení neštandardných foriem

spolu 116 súťažiacich, pričom do súťaže

sa zachovala kontinuita univerzitných

výučby i netradičných súťažných

sa aktívne zapojilo 45 z nich. Pre

behov na TUKE. Študenti, zamestnanci,

podujatí. V termíne 12. 10. 2020

korektné porovnávanie fakúlt medzi

ale i priatelia TUKE mali na výber

až 13. 12. 2020 sme hľadali medzi

sebou boli stanovené prepočtové

z troch bežeckých trás a jednu horskú

zamestnancami a študentmi tých

koeficienty stanovené s ohľadom

cyklistickú trasu. Hlavnou myšlienkou

najväčších športovcov, ktorí ani počas

na počet študentov jednotlivých fakúlt.

nebolo súťažiť, ale urobiť niečo pre

pandémie koronavírusu nezaháľali,

Rovnako boli nastavené koeficienty pre

svoje zdravie s myšlienkou „Športuj aj

pričom mali možnosť konfrontovať

rôzne druhy pohybových aktivít, aby bol

Ty na TUKE”. Pravidlá boli nastavené

sa medzi sebou v súťaži „Staň sa

korektne kumulovaný výsledný počet

tak, že štart a cieľ všetkých trás bol

najaktívnejším na TUKE v druhej vlne”.

kilometrov (cyklistika 0,33; inline korču-

pred hlavnou budovou TUKE, kde

ľovanie 0,66; beh, chôdza, turistika 1,0).

bolo potrebné zdokumentovať svoju

Základ spočíval v zaznamenávaní svojich

aktivitu fotografiou, a tú nahrať na web

pohybových aktivít (chôdze, behu,

Výsledky

KTV TUKE. Takmer 40 súťažiacich,

cyklistiky, turistiky a inline korčuľovania)

V súťaži o najkrajšiu fotografiu zvíťazil

ktorí sa akcie zúčastnili, tak získalo

pomocou športovej mobilnej aplikácie

Matúš Kubák, zamestnanec z EkF.

od organizátorov pamätný certifikát.

Strava a ich pravidelné zdieľanie organi-

Poradie v súťažiach fakúlt: najviac

zátorom z KTV TUKE, ktorí ich evidovali

kilometrov: 1. FMMR 424,19 km,

Viac informácií, kompletné výsledky

a vyhodnocovali. Zároveň mali súťažiaci

2. FBERG 270,84 km, 3. SjF 256, 44 km.

i fotogalérie z podujatí nájdete

možnosť zasielať zaujímavé fotografie

Najviac výškových metrov: 1. SjF 8520 m,

na stránke ktv.tuke.sk, pričom KTV

zo svojich aktivít. Súťažnými kategóriami

2. FEI 5835 m, 3. FBERG 5721 m.

na letný semester avizuje ďalšie

boli študenti/študentky, zamestnanci/

aktivity pre študentov i zamestnancov.

zamestnankyne a samostatnou bola

VIANOČNÝ UNIVERZITNÝ

Spustené bolo podujatie TUKE

súťaž fakúlt o najviac absolvovaných

BEH S TUKE 2020

Move Challenge a v príprave je séria

kilometrov a najviac dosiahnutých

Na predošlú súťaž plynule v termíne

odborných webinárov na rôzne športové

výškových metrov. Špeciálnou súťažnou

od 9. 12. 2020 do 31. 1. 2021 nadviazala

i zdravotné témy. Kolektív KTV TUKE

kategóriou bola súťaž o najzaujímavejšiu

bežecko-cyklistická výzva „Vianočný

sa už teraz teší na stretnutie s vami.
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