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tukebajk
Súťaž „Ako zlepšiť cyklodopravu
v samosprávach na Slovensku” vyhral
tím z Technickej univerzity v Košiciach,
ktorý prišiel s návrhom aplikácie
na zapožičanie bicyklov. Ľudí chce
motivovať, aby presadli z áut na bicykle
zľavami, odmenami aj výzvami.
Do trojdňového policy hackathonu
s názvom „Ako zlepšiť cyklodopravu
v samosprávach na Slovensku”

Zapojenie mladých
do prípravy plánu
spravodlivej
transformácie
Tím Fakulty materiálov, metalurgie

katedra inžinierskej
pedagogiky tuke už
rok vyhodnocuje
vnímanie dištančnej
výučby

sa zapojilo päť tímov. Odborná porota
napokon vybrala tri ocenené tímy.

škola v Trenčíne s nápadom vybudovať

krajov SK 8. Ceny do súťaže

úspešných a zaujímavých ľudí vo forme

Víťazom sa stal tím Tukebajk z Technickej

cyklotrasu pri ich meste. Všetky tímy

venovali Maxman Consultants,

webinárov, Dni v praxi na Instagrame

univerzity v Košiciach, ktorý prišiel

mali na prípravu projektu iba dva dni.

Denník SME a Learn2Code.

či podcastov. Všetky tieto záznamy
môžeš nájsť na našom facebookovom

s návrhom aplikácie na zapožičanie
bicyklov s viacerými zaujímavými

Po úvodnom kole prednášok, ktoré

Text bol prebratý z tlačovej

profile AZU – Aktivita zvyšuje úspech

vlastnosťami. Cieľom projektu je, aby

mali tímom slúžiť na inšpiráciu

správy portálu Euractiv Slovensko

alebo webovej stránke www.azu.sk.

ľudia presadli z áut na bicykle. Aplikácia

a uchopenie témy, mohli svoje

Nechceš len
študovať, ale aj
vzdelávať sa!

Taktiež na našom webe stále môžeš

a recyklácie TUKE z projektovej kance-

Katedra inžinierskej pedagogiky

bude, okrem iného, motivovať študentov

nápady následne konzultovať

lárie pre vedu, inovácie a zahraničné

TUKE prostredníctvom dotazníkových

k využitiu bicyklov odmenami a zľavami

s mentormi – odborníkmi z rôznych

vzťahy spoločne so zástupcami Rady

zisťovaní už rok sleduje a vyhodnocuje

za odjazdené kilometre v meste Košice.

oblastí. Posledný deň bol venovaný

partnerstva KSK a MIRRI SR sa podieľa

realitu, skúsenosti, názory a vnímanie

Zľavy si používatelia budú môcť uplatniť

prezentáciám nápadov a vyhodnoteniu.

na zapájaní mladých ľudí z Košického

dištančnej výučby počas mimoriadnej

v reštauráciách, kaviarňach či ubytova-

kraja do prípravy a následnej imple-

situácie v období opatrení v súvislosti

cích zariadeniach. Študenti budú môcť

Podujatie organizoval portál EURACTIV

Projekt AZU – Aktivita zvyšuje úspech

mentácie Plánu spravodlivej trans-

s COVID-19. Od minulého roka

zároveň medzi sebou súťažiť v najazde-

Slovensko v rámci grantového

Ti ponúka oboje. Aj napriek nepriaznivej

formácie súvisiaceho s prechodom

realizovala dva prieskumy medzi

ných kilometroch aj ušetrených emisiách.

projektu Európskej komisie spoločne

epidemiologickej situácii sme stále

Autor:

ku klimatickej neutralite, ktoré môže mať

študentmi a jeden prieskum medzi

s TUKE a Združením samosprávnych

aktívni. V súčasnej dobe predstavujeme

Ing. Michaela Očenášová

aj väčší socio-ekonomický dopad. Keďže

pedagogickými zamestnancami.

generácia mladých ľudí pocíti následky

voľný a pokojný. Teším sa, že takéto

iná generácia, je dôležité, aby sa spo-

začiatkom zimného semestra tohto

projekty v Košiciach vznikajú,” povedal

lupodieľali na príprave strategických

akademického roka, sa zúčastnilo

Peter Klučka, národný cyklokoordinátor

projektových zámerov, ktoré s určitosťou

5174 študentov denného štúdia, čo

na Ministerstve dopravy a výstavby SR

ovplyvnia ich budúcnosť. V máji skupina

prestavuje 51,44 % celkového počtu

a zároveň jeden z porotcov.

predstaví aj návrh akčných krokov

študentov dennej formy štúdia, ktorej

v inovatívnom vzdelávaní v zelených

sa zmeny dotkli najviac. Vyhodnotenie

Víťazný tím tvorilo päť študentiek

technológiách samotnej ministerke.

získaných údajov poskytnutých vedeniu

z TUKE, ktoré sa projektu chcú ďalej

univerzity by malo prispieť k vhodnému

venovať cez letné prázdniny. Na druhom

nastaveniu výučby v budúcnosti.

mieste skončil tím ZADOk, ktorý

Mgr. Maroš Halama, PhD.
Autor:

na plánovaní cyklociest a motivácii.

Ing. Slavomír Hubatka

Ing. Daniela Petríková, PhD.

Tretia sa umiestnila Stredná športová

Krátke správy

už počas štúdia a vráti sa ti to späť
po jeho ukončení. Príď na náš web,
facebook, instagram a zisti viac.

takisto navrhol aplikáciu založenú

Mgr. Gabriela Baranová

Haló

iných zaujímavých vecí. Buď aktívny

aj spôsob prezentácie, ktorý bol veľmi
Prieskumu, ktorý katedra uskutočnila
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voľných pracovných miest alebo mnoho

„Na projekte ma zaujal nielen nápad, ale

klimatických zmien viac ako akákoľvek

Autori:

nájsť rôzne ponuky brigád, stáží,

Krátke správy
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5

šport
na tuke
„Pohyb ako taký môže svojím
pôsobením nahradiť akýkoľvek liek,
ale všetky liečebné prostriedky sveta
nemôžu nahradiť účinok pohybu.“
(Tissot, francúzsky lekár)

ŠPORT NA TUKE

lyžiarske kurzy a dievčatá namiesto

športu s oddielmi stolného tenisu,

vojenských sústredení v druhom

šachu, aerobiku, triatlonu a plávania.

ročníku štúdia letný telovýchovný

K nim sa v roku 1999 pridružili oddiely

kurz. Okrem výučby TV učitelia z KTV

z upadajúcej TJ Slávia VŠT (atletika,

pôsobili ako tréneri a cvičitelia,

bedminton, dráhový golf, horolezectvo,

organizátori a funkcionári v prvej

karate, kulturistika, orientačný beh,

telovýchovnej organizácii na východe

turistika, softbal a volejbal). Združenie

Slovenska – DŠO ROH Slávia Košice

od tohto okamihu rozšírilo svoju činnosť

(Dobrovoľná športová organizácia

na široké pole pôsobnosti. Jedným

Revolučného odborového hnutia),

z najväčších oddielov je atletický, ktorý

ktorá vznikla v decembri 1952.

patrí aj k najaktívnejším. Počas svojej

Z nej sa v roku 1963 vytvorila TJ Slávia
s Technickou univerzitou v Košiciach

so zameraním na atletiku, basketbal,

V súčasnosti je veľmi zaujímavou akciou

od začiatku jej existencie (1952),

volejbal, orientačný beh a zjazdové

Skok pod vežou, kde sa skokanská súťaž

kedy bola založená aj Katedra

lyžovanie, kde dosahovala veľmi

uskutočňuje v Košiciach na Hlavnej

telesnej výchovy (KTV). Práve tá bola

dobré výsledky. V období búrania

ulici. Oddiel vychoval veľa športovcov

rozhodujúca pri zabezpečovaní výučby

centralizovaného riadenia došlo

reprezentujúcich Slovensko na vrchol-

telesnej výchovy (TV), ale aj záujmovej

k postupnému osamostatňovaniu klubov

ných podujatiach, olympijských hrách

telovýchovnej a športovej činnosti,

a po rôznych problémoch v roku 2001

a majstrovstvách sveta. Tu musíme

ktoré prechádzali do súťažných

došlo k ukončeniu jej činnosti. V tomto

spomenúť absolventky našej univerzity

foriem. Telesná výchova bola v tomto

období dochádzalo aj k problémom

Danku a Janku Velďakové, Alexandru

období na TUKE, až do konca 80. rokov

pri zabezpečovaní akademického

Bezekovú či Tomáša Krajňáka. Oddiel

minulého storočia, povinným

športu, a tak došlo v roku 1995 na KTV

sa významne venuje príprave mládeže.

vyučovacím predmetom pre študentov

k vytvoreniu nového združenia s názvom

v prvých štyroch ročníkoch štúdia.

AKADEMIK TU (ATU) s hlavným

Najväčší a najúspešnejší klub orien-

Naviac všetci študenti absolvovali

zameraním na podporu akademického

tačného behu na Slovensku je klub

Hlavná téma

V rámci združenia Akademik TU je

Slovensko na najvyšších svetových

potrebné spomenúť aj ďalšie oddiely,

vekových kategóriách Jozef Pollák.

podujatiach – Patrik Pollák, Karol

ktoré majú bohatú činnosť, či už sa jedná

V súčasnosti má viac ako 100 aktívnych

Beránek, Karolína Beránková. Klub

o znovu sa prebúdzajúci oddiel softbalu,

členov vo všetkých vekových kategó-

sa významne podieľa na organizácii

alebo power sport so svojimi aktivitami.

riách, pričom veľmi dobré výsledky

súťaží a propagačných podujatí – Water

dosahuje v práci s mládežou. V prete-

sports open day na košickom Jazere.

kárskej činnosti dosahuje vynikajúce

S príchodom nového športu – florbalu
v roku 2001 vznikol v rámci ATU

výsledky na všetkých úrovniach

Významné miesto zastáva klub Šport

prvý florbalový klub na východe

s vynikajúcimi jednotlivcami – Katarína

pre všetkých, ktorý zastrešuje všetky

Slovenska. Tento klub zaznamenal

Lamiová, Tomáš Mušinský, Dušan Sláma.

športové súťaže organizované KTV

obrovský rozmach po všetkých

Významne sa podieľajú aj na propagácii

pre študentov a zamestnancov našej

stránkach a v roku 2016 sa spolu

športu a organizácii rôznych podujatí,

univerzity. Tu je potrebné spomenúť

s bedmintonom osamostatnil a pôsobí

z ktorých je potrebné spomenúť stále

organizáciu Zimnej univerziády SR 2016,

pod hlavičkou FaBK ATU Košice

obľúbenejší Košický trojkráľový beh,

akademické majstrovstvá SR, Finále

(Florbalový a bedmintonový klub).

Pohár rektora TUKE v OB, ktorý má už

univerzít SR a mnohé ďalšie podujatia

Počas svojej 20-ročnej existencie

47 ročníkov. Významným medzníkom

v spolupráci so Slovenskou asociáciou

zaznamenal množstvo úspechov

mala byť organizácia majstrovstiev

univerzitného športu – SAUŠ. Táto

a vychoval veľa výborných hráčov,

sveta seniorov v roku 2020, čo je však

spolupráca a možnosť organizácie týchto

reprezentantov Slovenska, účastníkov

kvôli covidu preložené na rok 2023.

súťaží prináša významné prostriedky na

majstrovstiev sveta 2006 vo Švajčiarsku,

zabezpečenie materiálnych podmienok

2012 v Česku, 2016 v Portugalsku.

Ďalším veľmi úspešným klubom

na realizáciu športu a taktiež na rekon-

Organizuje množstvo podujatí pre

je Yacht Klub ATU so špičkovými

štrukcie telovýchovných objektov.

všetky vekové kategórie (EXEL CUP,

od postupových až po majstrovstvá SR.

VŠT Košice rozvíjajúca svoju činnosť

Haló

pretekármi reprezentujúcimi

dlhoročný reprezentant SR vo všetkých

existencie zorganizoval množstvo súťaží

Telesná výchova a šport sú spojené

6

orientačného behu ATU, ktorý vedie

Letecký záber na štadión TUKE

Hlavná téma
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silat. Najúspešnejšími športovcami

Spusta, Kristína Babovčáková, Klaudia

TUKE, ktoré boli a sú stále naklonené

sú Veronika Cmarová, Lucia Cmarová,

Lišková, Jakub Hudák a Soňa Scholzová.

univerzitnému športu i aktívnemu

Alexandra Filipová, Matej Engler, Viliam
Vanta a množstvo ďalších pretekárov
v mládežníckych kategóriách.
Do portfólia odielov Slávie TUKE patrí

životnému štýlu študentov, má univer-

TELOVÝCHOVNÉ
A ŠPORTOVÉ
OBJEKTY TUKE

zita jedny z najlepšie vybavených športovísk v rámci slovenských univerzít.
V súčasnosti sa nosné súčasti špor-

i rugbyové družstvo, ktoré sa v sezóne

Šport na Technickej univerzite

tovej infraštruktúry nachádzajú

2013 / 2014 stalo majstrom Slovenska

v Košiciach má od nepamäti svoje pevné

v dvoch hlavných lokalitách – v areáli

v pätnástkovom rugby. V roku 2017 boli

miesto, čomu zodpovedá i telovýchovná

Technickej univerzity v Košiciach

na TUKE organizované majstrovstvá

a športová infraštruktúra. Vďaka

a v Akademickom športovom

Európy v sedmičkovom rugby.

súčasnému i predchádzajúcim vedeniam

centre na Jedlíkovej ulici.

Radosť nám robia aj technické športy
(modelári, rádioamatéri a športoví
strelci). Modelári výškových rakiet

Treťoligové zápolenie
FK Slávia TUKE

patria medzi slovenskú, európsku
a svetovú špičku už niekoľko rokov.
Okrem množstva najcennejších medailí

Spartakiáda na Štadióne

zo svetových šampionátov získali

TUKE v roku 1985 za účasti

členovia ocenenia aj za organizáciu

860 študentov
medzinárodných podujatiach repre-

Záujem o futbal na TUKE prerástol

Majstrovstiev sveta v Bidovciach

zentovali Slovensko Lukáš Beer, Radka

do kvality. V Slovenskom pohári Slávia

a Svetového pohára vo Svidníku

Salibandy cup), ako aj vrcholné

Škovranová, Radoslav Jelínek, Karin

TUKE vyradila prvoligové Michalovce.

pod vedením Mikuláša Szaboa.

akademické súťaže – Akademické

Devaldová, Stanislava Hakulinová a ďalší

Pavol Gere reprezentoval Slovensko

majstrovstvá SR 2003 – víťaz TUKE,

športovci rôznych vekových kategórií.

v malom futbale na Majstrovstvách sveta

Najmladším prírastkom je oddiel

Finále univerzít SR 2013, Zimná

Muži a ženy štartujú v Atletickej lige SR

v Austrálii, ďalší hráči aj na európskom

pretláčania rukou FVT Prešov, ktorý

univerziáda 2016. V súčasnosti má klub

a družstvá dorastu a staršieho dorastu

šampionáte. Podstatné je to, že

získal 9 celoslovenských titulov v súťaži

175 členov a zastrešuje sedem vekových

sa pravidelne zúčastňujú MSR družstiev.

futbalové družstvo je tvorené z väčšej

klubov a rekordný počet medailí z maj-

časti študentmi a zamestnancami TUKE.

strovstiev Slovenska. Na majstrovstvách

kategórii – mladšia a staršia prípravka,
mladší a starší žiaci, dorastenci,

Na štadión TUKE sa vrátili po dlhej

juniori a muži. Klub dosiahol niekoľko

odmlke futbalisti. Zo skromnej

V novovytvorenom centre bojových

majstrovských titulov a zúčastňuje

vysokoškolskej účasti v 6. lige

športov Slávia TUKE Budokan na Watso-

sa na rôznych aj medzinárodných

sa takmer rok po roku prebojovalo

novej ulici má priestor kickbox, thaibox,

turnajoch – Praha, Brno, Fínsko.

naše futbalové mužstvo už do 3. ligy.

MMA, wing shun, yoseikan budo a kali

sveta alebo Európy žiarili medailisti
Dominik Gloda, Michal Girásek, Peter

Košický trojkráľový beh
Florbalový tím ATU v akcii

Nová éra slávistického športu už ako
občianske združenie Slávia TUKE
sa začala kryštalizovať od roku 2009.

Slávnostné otvorenie zimnej
univerziády SR 2016

Koncepcia rozvoja športovej činnosti
na Technickej univerzite v Košiciach
priniesla rad zaujímavých riešení, ktoré
sa postupne dostávali do reálneho
športového života. Do portfólia Slávie
TUKE sa etablovali atletika, futbal,
kickbox, rugby, športová streľba, rádioamatéri, modelári a aktivity FVT Prešov.
Členská základňa vyrástla do takmer
500 aktívnych športovcov rôznych
vekových kategórií. Na vrcholových
8
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Športoviská v areáli Technickej

spojených s organizáciou Zimnej

• Najväčší krytý športový objekt

univerzity v Košiciach

univerziády SR 2016 (ZUSR 2016)

patriaci k Technickej univerzite

na pôde TUKE. V období semestra je

v Košiciach – telocvičňa spojená

využívané na telovýchovnú činnosť

s komplexom študentských

multifunkčný štadión TUKE na Watso-

študentov, masové športové akcie

domovov na ulici Němcovej, slúži

novej ulici (jediný oficiálny atletický

pre študentov i zamestnancov

pre potreby telovýchovnej a športo-

štadión na východnom Slovensku),

a celoročne je prenajímané širokou

vej činnosti vo volejbale, basketbale

ktorý je aktuálne útočiskom seni-

verejnosťou. Nakoľko je vybavené

a na masové futbalové akcie

orských a juniorských futbalistov

umelým osvetlením, je využiteľné

FK Slávia TUKE a samozrejme atlé-

i vo večerných hodinách.

• Univerzitnou športovou dominantou je

tov všetkých vekových kategórií

• V tesnej blízkosti tohto ihriska

na Vysokoškolskej ulici

telocvičňa na Vysokoškolskej ulici
poskytuje útočisko študentom

atletických oddielov.

volejbalových ihrísk tenisové dvorce,

i ako objekt prenajímaný širokou

ktoré tvoria spolu s ďalšími dvoma

verejnosťou. Svojimi dimenziami

tréningová plocha medzi budovou

za budovou Stavebnej fakulty tenisový

však poslúži i volejbalistom, basket-

Stavebnej fakulty na Vysokoškolskej

komplex prenajatý externému subjek-

balistom, prípadne bedmintonistom.

ulici a parkoviskom za internátmi

tu s bezplatnou možnosťou využívania

na Němcovej ulici, ktorá je pre svoju

na výučbu telesnej výchovy.

názvom „Bejzbalové ihrisko”. Spĺňa

na Urbánkovej ulici

a minifutbalovú univerzitnú ligu.

viacerých našich univerzitných

bejzbalovú minulosť známa i pod

Telocvičňa

• Takmer rýdzo minifutbalová

sa nachádzajú na mieste bývalých

• Na štadión plynule nadväzuje trávnatá

Telocvičňa

Fitnescentrum v telocvični
T3 na Jedlíkovej ulici

Telocvičňa T1

Ihrisko s umelou trávou

na Jedlíkovej ulici

na Vysokoškolskej ulici

úlohu tréningovej plochy pre atlétov
vrhačských disciplín, futbalistov

športovú infraštruktúru našej

FK Slávia TUKE a je miestom športo-

univerzity. V roku 2016, v rámci

vých akcií pre deti organizovaných

organizácie Zimnej univerziády SR

Katedrou telesnej výchovy (Športové

2016 na Technickej univerzite

leto s TUKE, Športový deň detí).

v Košiciach, prešlo sociálne zázemie

• Futbalové ihrisko s umelou trávou

rozsiahlou rekonštrukciou.

medzi budovami Stavebnej fakulty
a Fakulty umení nahradilo schátrané

• Najväčšou z telocviční je teloc-

multifunkčné asfaltové ihrisko.

vičňa T1, ktorá je využívaná najmä

Vybudované bolo v roku 2016 v rámci

na florbal, bedminton a volejbal.

investičných zámerov

Jej vizuál bol taktiež vylepšený
počas konania ZUSR 2016.

Stolnotenisová herňa

• Telocvičňa T2 využívaná na mini-

na Jedlíkovej ulici
Telocvičňa na Němcovej ulici

futbal, florbal, bedminton
• Kryté telovýchovné objekty v areáli
Technickej univerzity v Košiciach

• Predošlý i nasledujúci objekt – telo-

dopĺňa tzv. úpolová telocvičňa

Hlavná téma

jej využiteľnosť a potenciál.

prepojená s budovou Fakulty umení

do súčasnej modernej podoby záslu-

na Watsonovej ulici a slúži potrebám

druhej najväčšej telocvične T3

hou investičných zámerov v rámci

bojových a kontaktných športov.

v období semestra poskytuje

• Veľké fitnescentrum v priestoroch

priestor študentom v rámci výučby

viek sa v telocvični na Urbánkovej

Akademické športové centrum

telesnej výchovy a v popoludňajších

ulici kompletne rekonštruovalo

na Jedlíkovej ulici

hodinách ako fitnes pre verejnosť.
• Diapazón objektov na prízemnom

sociálne príslušenstvo. Svojím

Haló

viaceré vylepšenia, ktoré znásobia

cvičňa na Urbánkovej ulici, sa dostala

ZUSR 2016. Okrem nových palubo-

10

či volejbal si v súčasnosti žiada

špecifikom – pódiom, spĺňa potreby

Komplex krytých telovýchovno-

podlaží dopĺňa tzv. úpolová telocvičňa

skupinových aeróbnych i zdravotne

športových objektov v komplexe

využívaná jednak vo výučbe na športy

zameraných pohybových aktivít vyu-

študentských domovov na Jedlí-kovej

joga a relaxačné a meditačné

žívaných pri telovýchovnom procese

ulici bol dobudovaný v rokoch

cvičenia, a vo vyhradených časoch

i masových športových akciách.

1989 a skvele dopĺňa univerzitnú

je určená na tréning karatistov.
Hlavná téma

Haló
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Z turnaja o pohára rektora
TUKE vo futsale

dôvodu sa do výučby zaviedli online

štýle. V siedmich za sebou idúcich

Alternatívne spôsoby fungovania

hodiny pohybových aktivít. Navyše,

webinároch boli odprezentované

telesnej výchovy a športu v pande-

študenti v domácom prostredí mohli

tieto témy: Turistika a cykloturistika,

mickej dobe boli podľa nášho názoru

využiť inštruktážne videá cvičení, podľa

Skitouring a skialpinizmus, Crossfit,

i názorov študentov nastavené správne,

ktorých si vedeli zacvičiť a prostred-

Bolesti chrbta, Racionálna výživa,

no zhodujeme sa, že osobná interakcia

níctvom timelaps aplikácií zaznamenať

Ferraty, Jógové kompenzačné techniky

učiteľ – žiak, v našom prípade odborný

a následne odosielať informácie

na postcovidový syndróm. Počas

asistent / telovýchovný pedagóg – štu-

o svojich aktivitách pedagógom na KTV.

letného semestra KTV vydala 3. ročník

dent, je nenahraditeľná z hľadiska

zborníka vedeckých a odborných prác

edukatívneho, osobného,

V zimnom semestri sa tí najaktívnejší

„Vysokoškolská telesná výchova a šport,

či jednoducho praktického.

študenti mohli medzi sebou konfron-

Pohybová aktivita a zdravý životný

tovať hneď na troch frontoch: V Súťaži

štýl 2021”, v ktorom prijalo pozvanie

o najaktívnejšieho na TUKE v druhej

a odpublikovalo svoje príspevky viac

vlne, vo Vianočnom univerzitnom behu

ako 50 autorov. Takmer na 400 stranách

Autori:

s TUKE 2020 či v Súťaži o najzaujíma-

sa tak podarilo zhrnúť nielen množstvo

PaedDr. Vladimír Harčarik

vejšie fotografie zo svojich aktivít.

rýdzo telovýchovných a športových

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

tém, ale i rozvinúť viacero interdiscipliV LS KTV zopakovala súťaž o tri najlepšie

knihy zo 14 turistických podujatí). KTV

fotografie zo športových aktivít, pridala

bývalej squashovej herne opäť zriadila

TUKE organizuje Športový deň detí pre

i súťaž TUKE Move Challenge, pri ktorej

stolnotenisová herňa pre študentov

zamestnancov, 6. ročník prázdninových

ako 3000 študentov alternatívnu formu

sa mohli študenti na diaľku konfrontovať

a športové kluby. Zachovaný však

prímestských športových táborov

realizácie telovýchovného procesu.

so svojimi telocvikármi. Cyklistickí

ostal i jeden squashový kurt, ktorý

pre deti Športové leto s TUKE. Katedra

Študenti svoje pohybové aktivity

nadšenci z radov študentov sa mohli

vhodne dopĺňa multifunkčnú

telesnej výchovy sa tiež podieľa

presunuli z telocviční a športovísk

zapojiť do študentskej kategórie

využiteľnosť akademického špor-

na univerzitných prezentačných

TUKE do prírodného prostredia v rámci

Vrchárskej koruny Abova 2021 v sekcii

tového centra na Jedlíkovej ulici.

podujatiach Deň otvorených dverí,

svojho bydliska a využívali niektoré

„TUKE cyklorýchlik”. Tam si najlepšie

Piknik na TUKE a na množstve ďalších

z mobilných športových aplikácií

počínal študent 3. ročníka fakulty

športových a vzdelávacích aktivít pre

vybraných Katedrou telesnej výchovy.

FEI Ján Bujňák, ktorý ako prvý zdolal

študentov a zamestnancov TUKE.

Svoje pohybové aktivity ako beh,

požadovaný počet 10 vrcholov.

• Na prvom podlaží sa v priestoroch

SÚČASNOSŤ TELESNEJ
VÝCHOVY NA TUKE

Prímestský športový tábor
Športové leto s TUKE

chôdzu, turistiku, cyklistiku či inline

Hlavným subjektom zabezpečovania

Obmedzenia prezenčnej formy výučby

korčuľovanie si študenti nahrávali

O tom, že telovýchovní pedagógovia sú

telovýchovnej a športovej činnosti

na TUKE, znemožnenie využívania

do svojich mobilných telefónov alebo

i dobrí prednášajúci a telesná výchova

pre študentov a zamestnancov

telovýchovných a športových

do inteligentných smart hodiniek.

či šport je i o vedomostiach, sa mohli

TUKE je Katedra telesnej výchovy.

objektov sa nemalou mierou podpísali

Myslelo sa však aj na študentov, ktorí

všetci presvedčiť v sérii odborných

V rámci výučby telesnej výchovy

i na fungovaní Katedry telesnej výchovy.

sa dostali do karantény a nemohli

webinárov pripravených KTV o športe,

ponúka možnosť výberu z 25 druhov

Tá už od zimného semestra, keď ešte

svoje bydlisko dlhší časť opustiť. Z toho

zdraví, ľudskom tele i zdravom životnom

pohybových aktivít s možnosťou ich

nebolo zrejmé, že sa prezenčná forma

realizácie vo zvolenom čase. Popri

výučby neuskutoční, pripravila pre viac

Univerzitné turistické

výučbe TV, masových športových
akciách, univerzitných ligách v minifut-

nárnych prepojení vedeckého bádania.

Športový deň detí na TUKE

podujatie – Poľské Tatry 2019

bale, volejbale, florbale a v streetballe
rozvíja Katedra telesnej výchovy i širokú
škálu ďalších aktivít. V spolupráci s
jednotlivými fakultami a pracoviskami
univerzity pripravuje množstvo
športových podujatí pre zamestnancov,
ako aj ich ratolesti. Organizuje športové
dni fakúlt SjF, SvF, LF, FMMR, FBERG,
Rektorát TUKE, ŠDaJ TUKE, univerzitné
turistické podujatia (vydanie pamätnej
12
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Aktivity UVP TECHNICOM

UVP TECHNICOM, ktorý bol venovaný
problematike projektového riadenia,
metóde Agile Scrum, lektori Peter

Ochrana
duševného
vlastníctva

Biznis fórum
startupov TUKE

Imrich a Radovan Šalitroš prezentona oboznámenie sa s jedným z najpopu-

vali, prečo sú agilné metódy riadenia

marec – apríl 2021

Biznis fórum je unikátna aktivita, ktorú

lárnejších marketingových frameworkov

projektov považované vo všeobecnosti

V mesiacoch marec, apríl sa v spolupráci

organizuje UVP TECHNICOM a v rámci

súčasnosti – See Think Do Care. Rámec

za flexibilnejšie a rýchlejšie ako klasické

s CVTI SR konala séria odborných online

ktorej prebieha priebežné hodnotenie

See Think Do Care kombinuje cieľové

metódy projektového riadenia.

workshopov, ktoré boli venované

rozvoja startupov za účasti zástupcov

problematike ochrany duševného vlast-

z biznis sféry. Je organizované pravi-

publiká, obsah, kanály a vyhodnocovanie
a umožňuje tak vytvárať efektívnu

Účastníci workshopu sa mali možnosť

níctva: Duševné vlastníctvo, nehmotný

delne, pre startupy z Inkubátora TUKE

marketingovú komunikáciu.

oboznámiť s tým, ako metóda Agile

majetok v podnikaní, Patentovanie

každú tretiu stredu v mesiaci a pre

Scrum pomáha dodať funkčný produkt

vynálezov a ochrana počítačových

startupy zo Startup centra TUKE

v krátkych cykloch, zaručiť rýchlu spätnú

programov a Ochranná známka a dizajn.

každú štvrtú stredu v mesiaci.

väzbu pri riadení projektov, umožniť

Uvedené workshopy patria medzi

Na každé stretnutie sú pozývané

neustále zlepšovanie a uľahčiť rýchlu

najnavštevovanejšie aktivity organi-

4 startupy. Každý startup má možnosť

adaptáciu na okolité vplyvy a zmeny.

zované UVP TECHNICOM a sú populárne.

v priebehu 10 minút odprezentovať

Taktiež sa oboznámili s agilnými

Pracovníci CVTI poskytujú bezplatné

informácie o svojom aktuálnom

14. 4. 2021

metódami ako takými: ako ovládať

konzultácie a rešerše v oblasti ochrany

rozvoji a následne diskutovať

Online workshop organizovaný

základy agilných spôsobov práce,

duševného vlastníctva. Viac informácií

s hosťami z biznis sféry o možnostiach

v angličtine na tému manažment

s agilnými prístupmi, rolami, scrum

je možné získať na nptt.cvtisr.sk. Pre

smerovania ich ďalšieho rozvoja.

rizík v organizácii po prvýkrát ako

procesmi, plánovaním a kontrolou

organizáciu webinára bola využitá

Biznis fóra sú organizované online

súčasť akceleračného programu

v prostredí Scrum, riadením distribuo-

videokonferenčná technológia

a sú voľné dostupné aj pre všetkých

startupov v Startup centre TUKE.

vaných tímov a príkladmi dobrej praxe.

na báze NTI (www.nti.sk).

študentov a zamestnancov TUKE.

risk
management

IT Produktový
manažment

sa, čo presne si majú predstaviť pod

Účastníci sa mali možnosť oboznámiť

pojmom IT produktový manažment

s tým, čo to vlastne riziká sú a ako ich

a čo je hlavnou úlohou produktového

je možné vnímať raz ako ohrozenie,

manažéra. Na príkladoch TOP technolo-

a inokedy ako príležitosť, ale tiež

9. 3. 2021

gických firiem Spotify, Netflix, PayPal

aj ako rozpoznať potenciálne neisté

Téma Úvod do problematiky produk-

alebo Google mali možnosť oboznámiť

udalosti. Následne ako ich zapísať

tového manažmentu IT projektov bola

sa s tým, ako tieto firmy riadia životný

a určiť, kto je za riziká zodpovedný.

náplňou online workshopu, ktorý orga-

cyklus svojich digitálnych produktov.

Lektor na príkladoch ukázal, ako

nizoval UVP TECHNICOM v spolupráci

riziká identifikovať, ohodnotiť ich

s košickou sudoacademy.io. Workshop

závažnosť aj finančné dopady alebo

viedol skúsený produktový manažér Ján

See Think
Do Care

Koscelansky z tejto spoločnosti. Jedným

ako navrhnúť a implementovať
proaktívne prístupy k riadeniu rizík.

z dôvodov organizácie tohto workshopu
bola skutočnosť, že profesia „Produktový
manažér” je aktuálne jednou z najžiada-

7. 4. 2021

nejších pracovných pozícií, a to najmä

Ďalší zo série online workshopov

v technologických firmách a startupoch.

zameraných na problematiku marketingu

Metodika riadenia
projektov
AGILE SCRUM

a marketingových stratégií v anglickom
V úvode workshopu sa takmer

jazyku bol organizovaný v rámci

15. 4. 2021

50 účastníkov malo možnosť

akceleračného programu startupov

Agile Scrum je jednou z najrozšírenej-

oboznámiť so základnými pojmami

v Startup centre TUKE. Program

ších a najznámejších metód riadenia

v predmetnej problematike: dozvedeli

workshopu bol špeciálne orientovaný

projektov. V rámci workshopu

14
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Autor:
doc. Ing. František Jakab, PhD.

Úspešné vystúpenie
študentov z TUKE
na NAG 2021

školách už od roku 1999, je hľadať
a rozvíjať talenty v oblasti sieťových

Aktuality z oblasti
ochrany duševného
vlastníctva na TUKE

Autor:
JUDr. Peter Čižmár, PhD.

technológií. Na Slovensku je do programu aktuálne zapojených päť univerzitných pracovísk a takmer 80 stredných

Útvar ochrany duševného vlastníc-

Úrad priemyselného vlastníctva SR

na webstránke UVP TECHNICOM

škôl. Ročne tieto školy pripravia viac

tva UVP TECHNICOM aj v roku 2021

za prvý štvrťrok roku 2021 udelil

zverejnené údaje o jednotlivých

ako 400 expertov na úrovni priemysel-

naďalej poskytuje expertnú a admi-

Technickej univerzite v Košiciach

domácich a zahraničných konaniach

ného certifikátu CCNA a CCNP. Od roku

nistratívnu podporu v oblasti ochrany

10 patentov, pričom pôvodcom

týkajúcich sa predmetov priemy-

1999 bolo do programu zapojených

predmetov priemyselného vlastníctva,

drvivého počtu udelených patentov

selného vlastníctva. Informácie

viac ako 50 000 študentov.

pomáha identifikovať riešenia výskumu

je rektor TUKE. Úrad ďalej zapísal

z dostupných interných a externých

s potenciálnym komerčným záujmom

13 úžitkových vzorov a 2 dizajny,

databáz boli skompletizované

Dňa 21. 4. 2021 sa konalo v poradí už

Vo finále už 16. ročníka „sieťovej

16. celoštátne kolo súťaže študentov

olympiády” súťažilo 75 najlepších

Študentská súťaž NAG 2021 bola orga-

a podporuje prípravu stratégie

najviac riešení pochádza z Fakulty

do jednej prehľadnej databázy spolu

slovenských stredných a vysokých škôl,

študentov z 23 stredných a vysokých

nizovaná spoločnosťou Cisco Systems

ich trhového využitia.

výrobných technológií so sídlom

s informáciou o fakulte, kde predmet

v rámci ktorej mali študenti možnosť

škôl, ktorí museli preukázať

Slovakia v spolupráci s Technickou

v Prešove a zo Strojníckej fakulty.

priemyselného vlastníctva vznikol.

prezentovať svoje vedomosti a praktické

vedomosti na úrovni medzinárodnej

univerzitou v Košiciach, Slovenskou

Na Úrad priemyselného vlastníctva SR

zručnosti z oblasti počítačových sietí.

priemyselnej certifikácie CCNA .

technickou univerzitou v Bratislave,

bolo za prvý štvrťrok roku 2021 za TUKE

Zároveň za účelom zverejnenia

duševného vlastníctva je možné

Žilinskou univerzitou, Univerzitou

podaných 6 žiadostí o udelenie patentu

podstatných informácií o právach

nájsť na webstránke UVP TECHNICOM

Pavla Jozefa Šafárika a spoločnosťou

a 5 žiadostí o zápis úžitkového vzoru.

priemyselného vlastníctva boli

v sekcii Služby – Duševné vlastníctvo.

CEELABS, s. r. o., ako aktivita v rámci

V rámci medzinárodného patentového

Súťaž bola aj v tomto roku, po druhýkrát
v jej histórii, organizovaná online

Výsledky 16. ročníka NAG 2021:

s využitím systému Webex.
Kategória UNI – SŠ – študenti

národného projektu IT AKADÉMIA –

systému bola na Svetovú organizáciu

Súťaž bola vzhľadom na uvedené

stredných škôl

vzdelávanie pre 21. storočie. Súťaž

pre duševné vlastníctvo podaná

obmedzenia organizovaná len ako

1. Jakub Varga, Stredná odborná škola

je registrovaná MŠVVaŠ SR ako súťaž

PCT prihláška na vynález s názvom

v oblasti odborných zručností.

„Personalizovaná zdravotnícka

jedno národné kolo, do ktorého mali
školy priamo možnosť nominovať max.
5 svojich najlepších študentov, a bola
organizovaná v dvoch kategóriách:

technická, Michalovce,

pomôcka a spôsob jej prípravy”, ktorej

2. Peter Mako, Stredná priemyselná
škola, Považská Bystrica,
3. Martin Ladislav Olvecký, Stredná
odborná škola, Handlová.

Súťaž NAG 2021 sa uskutočnila

pôvodcovský kolektív tvorí dekan

aj vďaka partnerskej podpore

Strojníckej fakulty profesor Jozef Živčák,

generálneho partnera súťaže

profesor Radovan Hudák, Ing. Marek

ALEF Distribution SK, partnerov

Schnitzer, Ing. Branko Štefanovič

stredných škôl a v kategórii „UNI – VŠ” –

Kategória UNI – VŠ – študenti

AT&T Global Network Services

a pôvodca z firmy JUHAMED s. r. o.

študentov vysokoškolákov. V rámci

vysokých škôl

Slovakia, s. r. o., DT-IT Solutions

národného kola súťažiaci riešili online

1. Tomáš Buček, KPI FEI TUKE,

Slovakia s. r. o., NTT Slovakia s. r. o.,

Na základe aktivít Strojníckej fakulty

vedomostný test a taktiež online

2. Michal Nalevanko, KPI FEI TUKE,

Košice IT Valley a mediálnemu

bola na Úrad priemyselného vlastníctva

praktickú úlohu. Nad transparentnosťou

3. Maroš Pekár, Žilinská univerzita

partnerovi NEXTECH.

SR odoslaná žiadosť o zápis slovnej

v kategórii „UNI – SŠ” – študentov

a hodnotením dohliadala odborná porota

ochrannej známky „EGIDA”, pre

v Žiline.

zložená zo zástupcov akademickej

Viac informácií o súťaži, ako

tovary a služby zaradené do tried

sféry a expertov z firiem pôsobiacich

Cieľom Sieťového akademického

aj celkové výsledky je možné

9, 10 a 40 podľa medzinárodného

v oblasti informačných technológií.

programu Cisco, ktorý je na slovenských

nájsť na www.netacad.sk.

triedenia tovarov a služieb.
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Univerzitné stránky

Haló

17

Zo života aliancie Ulysseus
Open Event
aliancie Ulysseus
11. 5. 2021

siedmimi témami súvisiacimi s digi-

a dalo zelenú realizačnej fáze projektu.

talizáciou a umelou inteligenciou.

Schválenie plánov bolo výsledkom

Druhou sekciou, ktorú sme dostali

4. Budovanie kompetencií pre budúc-

ako aj interaktívna sieťová aplikácia

zodpovedného prístupu k rodovým

nosť (Univerzita aplikovaných vied

Matching4Cooperation – digitálny

otázkam, etike, verejnej angažovanosti

Haaga-Helia, Fínsko),

nástroj na výmenu nápadov, produktov

a vedeckého vzdelávania v oblasti

5. Sociálna zodpovednosť a zapojenie

a služieb a pre vyhľadávanie partnerov

výskumu a inovácií. Cieľom je ďalej

niekoľkomesačného enormného úsilia

verejnosti (Univerzita v Janove,

v rámci komunity aliancie Ulysseus sú

zatraktívniť alianciu Ulysseus pre

a zapojenia všetkých partnerov aliancie.

Taliansko),

len zlomkom pripravovaných riešení.

talentovaných výskumných pracovníkov

6. Mobility a medzinárodný výhľad

do vienka, bola paralelná sekcia „Ako

z celého sveta a podporiť strategickú

Viac ako 1200 prihlásených účastníkov

sa môžu študenti zúčastniť na Európskej

Svoje črty dostal aj plán činnosti

(Manažérske centrum Innsbruck,

z 30 krajín sveta malo možnosť

univerzite Ulysseus?”, kde sme vyše

aliancie na rok 2021. Najvyšší

Rakúsko),

zúčastniť sa verejného podujatia Open

150 účastníkom ponúkli, spolu

predstavitelia partnerských

Event aliancie Ulysseus. Podujatie

s partnermi z aliancie, úvod do komunity

organizácií, vrátane rektora TUKE

prebiehalo online prostredníctvom

Ulysseus z pohľadu študentov a jej prí-

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

platformy B2match. Okrem plenárnych

ležitostí – Ulysseus kampus, spoločné/

Kmeťa, DrSc., umocnili dôležitosť a opod-

Každý z partnerov je koordinátorom

Súčasťou komunikačných aktivít

a paralelných sekcií mohli účastníci

dvojité študijné programy, mobility,

statnenosť zámerov a plánov aliancie.

tej odbornej oblasti, v ktorej má

aliancie je už aj štvrťročne vydávaný

využiť platformu na hľadanie nových

stáže, programy kariérneho rastu,

kontaktov pre svoje výskumné,

cudzie jazyky a študentské združenia.

spoluprácu s inštitúciami mimo

Newsletter

7. Udržateľnosť a diseminácia

aliancie na globálnej úrovni. Všetko
vďaka podpore takmer 2 miliónov EUR

(Univerzita v Seville, Španielsko).

z programu Horizont 2020 (Swafs).

Odštartovanie
satelitného
projektu
D2S@Ulysseus

excelentné skúsenosti a know-how,

informačný bulletin aliancie Ulysseus,

Zasadnutiu Riadiacej rady predchá-

ktoré vie ponúknuť aliancii. Jednot-

sprievodca užitočnými informáciami

dzali zasadnutia ďalších riadiacich

livé pracovné balíky sú členené na úlohy.

o aktivitách našej Európskej univerzity.

Open Event bol podujatím, kde mala

štruktúr aliancie: Rada pre pracovné

Pracovné tímy k úlohám sú medzinárod-

Prihláste sa na jeho odber a zažívajte

Projekt D2S@Ulysseus odštartoval

TUKE organizačne zodpovedalo

aliancia možnosť prezentovať svoje

balíky sa stretla 24. marca 2021

né – väčšinou so zastúpením všetkých

naše spoločné dobrodružstvo. Prečítať

online úvodným stretnutím za účasti

za plenárnu sekciu „Inovačné huby

zámery a činnosť blízkej aj širokej

a Generálny výbor 29. marca 2021.

partnerov. V rámci našej univerzity

si ho môžete v ktoromkoľvek jazyku

šiestich partnerských univerzít aliancie.

aliancie Ulysseus Digitalizácia

verejnosti. Záznamy z celého podujatia

Počas oboch stretnutí boli rodine

participuje na projekte 40 zamestnancov

aliancie. Pre odber sa môžete registro-

Cieľom projektu je podporiť rozvoj

a Umelá inteligencia: Nové príležitosti

budú dostupné na jej sociálnych

Ulysseus (pedagógom, výskumníkom,

z rôznych fakúlt a univerzitných

vať na linke: https://ulysseus.eu/joinus/.

ekosystému digitálneho vzdelávania

na vytváranie sietí v programe Horizont

sieťach – LinkedIn, Facebook, Instagram,

administratíve, študentom, praxi

pracovísk. Okrem nich spolupracuje

Európa a Erasmus+” sledovanú takmer

Twitter či YouTube. Ďalšie informácie

a asociovaným partnerom) predstavené

na projekte 18 asociovaných partnerov

300 účastníkmi. Sylvain Antoniotti,

nájdete na webe www.ulysseus.eu.

návrhy akčných a riadiacich plánov

z regiónu, medzi nimi Úrad Košického sa-

jednotlivých pracovných balíkov.

mosprávneho kraja, mesto Košice, Košice

vzdelávacie a projektové zámery.

koordinátor inovačného hubu starnutie
a blahobyt (UCA); Viliam Fedák
za inovačný hub digitalizácia (TUKE);
Erika Hlavatá a Ivan Filus (Národný
kontaktný bod programu Horizont

Schválenie
akčných plánov
a začiatok realizačnej fázy

rozvíjaním digitálnych pedagogických

Satelitný
projekt
COMPASS

IT Valley, Karpatská nadácia a ďalší.

kompetencií pre učiteľov, čo im
umožní poskytovať vysokokvalitné
a inkluzívne digitálne vzdelávanie.
Projekt prinesie aj zlepšenie digitálnych
mäkkých zručností študentov tým, že

Pracovné balíky
projektu

Európa na Slovensku); Ari Alamäki,

Zber nápadov
pre digitálnu
platformu

COMPASS nadviaže na súčasné aktivity

im poskytne konkurenčné výhody pri

aliancie Ulysseus, a to implementáciou,

vstupe na trh práce. Finančná podpora

analýzou a šírením osvedčených

bola pridelená vo výške takmer

postupov týkajúcich sa konkrétnych

300-tisíc EUR z programu Erasmus+.

koordinátor inovačného hubu umelá

Prvé oficiálne zasadnutie Riadiacej rady

inteligencia (Haaga-Helia); Harri Ketamo

aliancie Ulysseus dňa 27. apríla 2021

V minulom čísle Haló TU sme písali

(HeadAI, Fínsko) a Charles Bouveyron

jednomyseľne schválilo akčné a riadiace

o úlohe TUKE v aliancii Európskych

Aliancia Ulysseus spustila digitálny

a inovačnej agendy, zlepší prístup

Projekt je jedným zo série satelitných

(3IA Institute, Francúzsko) sa zaoberali

plány i zloženie členov jej výborov

univerzít Ulysseus. Teraz by sme radi

prieskum s cieľom zhromaždiť nápady

k otvorenej vede (najmä digitálnej),

projektov aliancie Ulysseus, vďaka

na túto tému nadviazali predstavením

pre pripravovanú digitálnu platformu

akredituje inovačné huby Ulysseus

ktorým chce aliancia prehĺbiť vzájomnú

celého portfólia aktivít, ktoré má

a umožnila zapojiť sa do tohto zberu

ako Centrá Európskeho výskumného

spoluprácu zapojených univerzít

aliancia zámer realizovať. Odborné

celej svojej komunite. Funkcionality

priestoru (ERA – European Research

a etablovať sa ako Európska univerzita

práce v projekte sú štruktúrované

ako virtuálna mobilita, výskum

Area) či podporí výskum a inovácie

budúcnosti. Aliancia má ambiciózny plán

do pracovných balíkov (Work Packages),

a inovácie, výučba, akademický rozvoj,

zapojením partnerov projektu i ďalších

podať celkovo 14 návrhov na projekty

ktorých je v projekte sedem:

riadenie a komunikácia patria medzi

zainteresovaných strán, konečných

v rámci programu Erasmus+ a 22 návrhov

funkcionality plánované pre platformu,

užívateľov a občanov, najmä riešením

projektov pre program Horizont Európa.

cieľov. Podporí vytvorenie výskumnej

1. Manažment a koordinácia (koordinátorom balíka je Univerzita v Seville,
Španielsko),
2. Transformácia kampusu: spoločné
štruktúry Ulysseus (Univerzita Côte

Autori:
prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.
Ing. Katarína Valentová

d’Azur, Francúzsko),
3. Vzdelávanie orientované na výzvy,
výskum a transfer znalostí (TUKE),

Univerzitné stránky

Haló
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firmám, najmä malým a stredným

na mieru a ich finálnej realizácie. TUKE

podnikania a start-upov. Projekt bude

podnikom (MSP), a verejným inštitúciám

je lídrom konzorcia ECDI CASSOVIUM

trvať 21 mesiacov, bude rozdelený

v oblasti digitálnej transformácie.

a má zámer využiť existujúce know-how

na dve etapy (príprava podporných

a infraštruktúru najmä z oblasti

mechanizmov a samotná podpora MSP

Program podporí v období 2021 – 2027

inovácií a technologického transferu,

s prístupom k technológiám) a bude

zriadenie a prevádzku približne 200 cen-

ktoré akumuloval UVP TECHNICOM.

ho implementovať UVP TECHNICOM.

tier celkovou sumou cca 900 mil. EUR.
Slovensko má možnosť získať finančnú
podporu pre 3 až 5 takýchto centier.

BOWI

Od minulého roka nominujú jednotlivé
členské štáty svoje digitálne inovačné
huby, ktoré tak budú mať možnosť

Projekt „Boosting Widening Digital

sa v tomto roku uchádzať o finančnú

Innovation Hubs” (BOWI) je projektom

podporu z programu Digitálna Európa.

financovaným Európskou úniou v rámci
programu Horizont 2020. Cieľom

Medzinárodné vzťahy

Erasmus+
nová výzva

TUKE, v konzorciu s UPJŠ a klastrom

projektu je podporovať prostredníctvom

Košice IT Valley, uspela so svojím

digitálnych inovačných hubov (DIH) malé

projektom zriadenia a prevádzkovania

a stredné podniky pri implementácii

Koncom marca 2021 Európska komisia

ECDI CASSOVIUM v prvom kole

a využívaní technológií SAE a I4MS.

zverejnila Výzvu na predkladanie návr-

súťaže na národné nominácie spolu

Hlavným zámerom projektu je vytvoriť

hov projektov 2021 – EAC/A01/2021

s ďalšími tromi nominovanými

sieť DIH podporujúcu spoluprácu

v programovom období Erasmus+

projektami z Bratislavy a Žiliny.

medzi rozvíjajúcimi sa DIH v regiónoch,

2021 – 2027. Výzva, na ktorú bol

kde technológie SAE a I4MS nie sú

vyčlenený rozpočet 2,45 miliardy EUR

ECDI CASSOVIUM má ambíciu

dostatočne rozšírené a dostupné,

(rozpočet pre SR v roku 2021 je

vytvoriť jedinečnú platformu,

a rozvinutými DIH, ktoré majú s týmito

32 miliónov EUR), je určená všetkým

Autori:

Prispeje to k rozšíreniu vedomostí

Projekt je spolufinancovaný z Európ-

ktorá podporí zavádzanie a rozvoj

technológiami bohaté skúsenosti.

verejným aj súkromným subjektom

doc. Ing. František Jakab, PhD.

a zručností potrebných pre úspešný

skej únie z programu Erasmus+

digitálnych technológií (DT) na území

Ing. Viliam Fedák

prenos technologického pokroku na trh

(2020-1-CZ01-KA203-078313)

východného Slovenska s cieľom

V rámci projektu BOWI sa TUKE

odbornej prípravy, mládeže

vo forme spin-off spoločností pre

a prebieha od septembra

zvyšovať konkurencieschopnosť

podarilo získať finančnú podporu pre

a športu, ktoré môžu požiadať

učiteľov a výskumníkov. Je zrejmé, že

2020 do augusta 2023.

o financovanie svojich projektov.

Technology
Transfer
Together

pôsobiacim v oblasti vzdelávania,

lokálnej a regionálnej ekonomiky,

rozvoj inovačných aktivít smerom

dôraz sa kladie na regionálne špecifiká

a tak zvyšovať aj inovačnú výkonnosť

k technológám SAE a I4MS. V rámci

inštitúcií a zdieľanie efektívnych

celého regiónu. ECDI CASSOVIUM bude

projektu bude pripravený biznis model

Všetky dôležité informácie nájdete

postupov. Jedným z výstupov projektu

pôsobiť nielen v regióne východného

a portfólio služieb DIH TECHNICOM,

na stránke národnej agentúry

bude vzdelávací kurz, ktorý sa môže

Slovenska, ale bude rozpoznateľné

rozvinie sa spolupráca s ďalšími

programu Erasmus+ na Slovensku

Partnerské univerzity (Univerzita Hradec

stať súčasťou študijných programov.

na celom území Slovenska s prepojením

DIH (vďaka ktorej môžu lokálne MSP

(www.erasmusplus.sk). TUKE podáva

Králové v Čechách, Univerzita Granada

Okrem toho sa využije tento jedinečný

na relevantné medzinárodné štruktúry.

získať prístup na európske trhy)

svoje prvé prihlášky v rámci nového

v Španielsku a Technická univerzita

nástroj v podobe letnej školy, opäť

a skvalitní sa podpora akcelerácie

programového obdobia. Držme si palce!

v Košiciach) spolupracujú v rámci

prístupnej pre cieľovú skupinu troch

Centrum zvýši povedomie o výhodách

projektu Technology Transfer Together

zúčastnených partnerských univerzít.

a dostupnosti DT, bude rozvíjať a im-

ECDI CASSOVIUM

Strategická snaha Európy dosiahnuť

plementovať tieto technológie v rámci

nologických a priemyselných inovácií

„Tento projekt potvrdzuje fakt, že stra-

trvalo udržateľný rast a zároveň

prevádzkových procesov MSP a inštitúcií

v podnikateľskom prostredí so zvlášt-

tegické partnerstvá medzi univerzitami

konkurencieschopnosť voči ostatným

verejnej správy. Jeho pridanou hodnotou

nym zameraním na patentové právo

na medzinárodnej báze dokážu viesť

krajinám sa pretavuje aj do masívnej

bude tiež prepájanie klientov s expertmi

a ochranu autorských práv týkajúcich sa

k vzniku nových inovatívnych vzdelávacích

podpory digitálnej transformácie firiem

a vytváranie nových projektov pre

výstupov výskumu. Cieľom projektu

na rozvoji problematiky prenosu tech-

námetov, postupov a nápadov. Dôraz musí

a inštitúcií. V súlade s týmto zámerom

implementáciu DT. Jedným z pilierov

je zameranie sa na transfer techno-

byť pri tom kladený na komunikovanie

iniciuje Európska únia v rámci programu

fungovania centra bude poradenský

lógií, ochranu duševného vlastníctva

a disemináciu týchto výsledkov ďalej

Digitálna Európa vybudovanie siete

program, ktorý vďaka dlhoročnej

a podporu spin-off spoločností. Projekt

v ekosystémoch univerzít,” vyjadril

európskych centier digitálnych inovácií

know-how členov konzorcia z oblasti

tiež prispeje k presunu skúseností

sa prorektor pre zahraničné vzťahy

(tzv. European Digital Innovation Hubs,

DT a Priemyslu 4.0 poskytuje klientom

z danej problematiky medzi partnermi.

a mobilitu prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

ECDI). Tieto centrá budú pomáhať

služby analýzy potrieb, návrhu riešenia
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Zhang, PhD. zo Stavanger University
v Nórsku, ktorý prezentoval metodologické aspekty svojho výskumu

Spolupráca s UzhNU

Projekt MineTALC
V rámci výskumných aktivít FBERG

javov zobrazujúci najlepšie miesta

v odbore Získavania a spracovania

mineralizácie a určujúci technológiu

suroviny a základkových materiálov

ziskovosti a firemného zlyhania.

zemských zdrojov sa rieši významný

ťažby komplexnou analýzou kritických

a optimalizácia vzájomnej previaza-

medzinárodný projekt EIT RM

faktorov ťažby nerastov. Všetky

nosti procesov dobývania suroviny

Bohatá diskusia a množstvo zaujíma-

(European Institute of Innovation

tieto technológie majú umožniť

a zakladania vydobytých priestorov.

vých otázok zo strany ukrajinských

and Technology RawMaterials)

ekonomicky prijateľnú extrakciu

PhD. študentov naznačili oblasti

pod názvom MineTALC – Backfill

nízko- a strednepevnostných ložísk

V rámci projektu budú skúmané

vzájomnej spolupráce aj v období

Mining Optimisation for Low- and

zameranú na bezodpadovú prevádzku,

technológie slúžiť v ťažobnom

nepriaznivej epidemiologickej situácie.

Medium- Strength Deposits, ktorého

kde odpad vzniknutý pri ťažbe a úprave

priemysle, kde neustále rastie množstvo

Záverečného zhrnutia podujatia

lídrom je naša TUKE. Jej partnermi pri

suroviny (vrátane technologickej vody)

celosvetovo vyťažených nerastných

a poďakovania všetkým účastníkom

riešení projektu sú viaceré európske

sa využije pri výrobe základkových

surovín a za posledných 30 sledovaných

workshopu sa ujala prodekanka

univerzity (AGH University of Science

materiálov a dopraví sa späť do bane,

rokov (World Mining Data) sa toto

pre vedu a garantka PhD. štúdia

and Technology, University of Miskolc,

kde sa aplikuje na vyplnenie vydobytých

množstvo zvýšilo o zhruba 3/4, pričom

Assoc. Prof. Viktoriya Hotra, DSc.

Lappeenranta-Lahti University of

priestorov. Praktická časť riešenia

pretrváva trend postupného rastu.

Spolu s dekanom EkF UzhNU poukázali

Technology) a podniky (EuroTalc, euroMi-

projektu je realizovaná v banskej

S vývojom nových technológií taktiež

na prínosy medzinárodných aktivít

nerals, BASF, DMT, Metso) zaoberajúce sa

prevádzke na ťažbu a úpravu mastenca

narastá záujem o nové suroviny, čo

pri vedeckej príprave PhD. študentov

riešenou problematikou. Projekt pracuje

v Gemerskej Polome. V rámci projektu

sa prejavuje aj v rámci EÚ. Z hľadiska

a pozvali prezentujúcich aj ďalších

s celkovým rozpočtom 9,7 milióna EUR,

bude vyvinuté aj najmodernejšie

politiky EÚ na ďalšie obdobie je

záujemcov z ich univerzít na vedecké

pričom celkové financovanie z EIT RM

kompetenčné a školiace stredisko

badateľný nárast záujmu o zvýšenie

podujatia UzhNU. Najaktuálnejšou

predstavuje 2,76 milióna EUR.

ESEE/RIS na podporu KTI pri rozvoji kva-

sebestačnosti v zdrojoch surovín,

lifikovanej pracovnej sily v ťažobnom,

najmä tzv. kritických surovín, ktoré

metalurgickom a stavebnom priemysle.

sú nevyhnutné pre bezproblémové

bola III. medzinárodná vedecká kon-

• logistické riešenie prepravy

ferencia „Topical Issues of Economics,

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť

Koncom januára 2021 bola spolu-

Accounting, Finance and Human

systém ťažby a zakladania vydobytých

práca rozšírená aj o ďalší rozmer,

Resources Management”, ktorá sa usku-

priestorov, ktorý umožní ekonomicky

Hlavnými úlohami FBERG ako zodpo-

skúmané v projekte MineTALC môžu

ktorým bolo organizovanie pilotného

točnila 21. apríla 2021 v Užhorode.

životaschopnú, environmentálne

vednej časti TUKE na tomto projekte je:

predstavovať vhodné alternatívy pre

udržateľnú a spoločensky akceptovanú

• realizácia geologických pozo-

podporu ťažobného priemyslu EÚ. TUKE

fungovanie priemyslu v EÚ. Technológie

kého workshopu s názvom „Current

V súčasnej dobe je v štádiu prípravy aj

ťažbu surovín z nízko- a strednepev-

rovaní a tvorba predikčného

sa tak aj týmto projektom zaraďuje

Research Topic in Economics & Financial

projekt Erasmus Mundus Joint Masters,

nostných ložísk nerastných surovín.

priestorového modelu distribúcie

medzi dôležitých partnerov pri napĺňaní

Management”, ktorý sa konal na poz-

integrovaný transnacionálny študijný

Systém bude integrovať tri inovované

mineralizácie na ložisku,

cieľov EÚ v oblasti ťažobného priemyslu.

vanie a pod záštitou dekana EkF UzhNU,

program medzi EkF TUKE a EkF UzhNU.

technológie, ktoré môžu byť používané

• optimalizácia flotačnej úpravy,

samostatne alebo ako komplexný

• návrh konštrukcie viacvrstvového

Autori:

Vzhľadom na relatívne malú vzdialenosť

systém ťažby a zakladania vydobytých

základkového telesa pre vyplňo-

doc. Ing. Marian Šofranko, PhD.

medzi Košicami a Užhorodom, vzájomnú

priestorov odpadovým materiálom.

vanie vydobytých priestorov,

Ing. Tawfik Mudarri, PhD.

Podujatia v anglickom jazyku sa zúčast-

jazykovú a kultúrnu blízkosť našich su-

nilo 12 prihlásených doktorandov.

sediacich národov a existujúce spoločné

Prvou skúmanou technológiou je

Počiatky medzinárodnej spolupráce

V rámci praktickej časti workshopu

aktivity predstavuje spolupráca medzi

ťažba s viacvrstvovou technológiou

s Užhorodskou národnou univerzitou

vystúpil na tému príjmovej nerovnosti

Užhorodskou národnou univerzitou

vyplňovania vyťažených priestorov

(ďalej ako „UzhNU”) z Užhorodu na Ukra-

doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.,

a Technickou univerzitou v Košiciach

kombinujúcou vrstvy tuhnúcich zák-

jine sa v prípade jej Ekonomickej fakulty

prodekan pre vonkajšie vzťahy

logický variant výberu partnerov

ladkových betónových zmesí a vrstiev

(ďalej ako „EkF”) spájajú so vzájomnými

a rozvoj EkF TUKE. Nasledovali

v rámci ukrajinsko-slovenskej

fragmentovaného materiálu s rôznymi

stretnutiami realizovanými obojstranne

ho ďalší pozvaní prezentujúci:

spolupráce. Ostáva len veriť, že

vlastnosťami. Druhou technológiou je

na akademickej pôde, ale i účasťou

doc. Ing. Dana Kiseľáková, PhD., (Fakulta

v blízkej dobe bude možné realizovať

uzavretý flotačný obvod ako vysoko

zamestnancov Ekonomickej fakulty

manažmentu, PU v Prešove), na tému

obojstranné stretnutia aj osobne.

všestranná úprava nerastných surovín.

Technickej univerzity v Košiciach (ďalej

konkurencieschopnosti ekonomík EÚ

ako „EkF TUKE”) na akademickom živote

z pohľadu globálnych multikriteriálnych

Autor:

predikčný model distribúcie priestorovej

ukrajinskej partnerskej inštitúcie.

indexov, a Assoc. Prof. Dengjun

doc. Ing. Dr. Ján Buleca, PhD.

mineralizácie a ďalších geologických

Univerzitné stránky

tím získaných vedomostí a technológií,

pomerových ukazovateľov v prípade

Assoc. Prof. Vitaliya Serzhanova, DSc.

Haló

s cieľom optimalizácie ťažby s využi-

v oblasti porovnania finančných

projektu medzinárodného doktorands-
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• modifikácia dobývacej metódy

Treťou technológiou je inovatívny
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Súťažný kvíz pre
frankofónnych stredoškolákov

Noví profesori na TUKE
Dňa 22. apríla 2021 si z rúk pani

v odbore HKaIK „získavanie a spra-

Prezident Českej republiky Miloš

prezidentky Slovenskej republiky

covanie zemských zdrojov”,

Zeman podpísal 15. decembra 2020

Zuzany Čaputovej prevzalo vymenúvacie

• prof. Ing. Jozef Kuľka, PhD.,

vymenúvacie dekréty profesorov.

dekréty v odboroch habilitačného

zo Strojníckej fakulty TUKE, vymeno-

Medzi novovymenovanými bola

konania a inauguračného konania (HKaIK)

vaný v odbore HKaIK „dopravné stroje

aj členka akademickej obce

27 nových vysokoškolských profesoriek

a zariadenia” na STU v Bratislave.

Technickej univerzity v Košiciach:

a profesorov. Medzi novovymenovanými

Do celosvetového mesiaca frankofónie
• prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.,

sa aj tento rok zapojila Ekonomická

požiadala novovymenovaných

zo Stavebnej fakulty TUKE, vymeno-

fakulta a pre študentov stredných

profesorov, aby svoj dnešný úspech

vaná v odbore „Vodní hospodářství

škôl pripravila 28. 3. 2021 súťažný

boli aj členovia akademickej obce

Pani prezidentka počas príhovoru

Technickej univerzity v Košiciach:
• prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.,

nepovažovali za zavŕšenie svojho

a vodní stavby” na návrh Vedeckej rady

kvíz. Cieľom kvízu bolo predovšetkým

zo Stavebnej fakulty TUKE, vymenova-

akademického pôsobenia, ale za jeho

Vysokého učení technického v Brně.

zabaviť sa, preveriť svoje vedomosti,

ná v odbore HKaIK „pozemné stavby”,

nový, ešte významnejší začiatok.

• prof. Ing. Robert Grega, PhD.,

ale aj dozvedieť sa nové zaujímavé
Blahoželáme!

veci z oblasti frankofónie. Kvíz bol

zo Strojníckej fakulty TUKE,

„Vďaka vášmu vzdelaniu, vedeckým

určený stredoškolským študentom

vymenovaný v odbore HKaIK

schopnostiam, kreativite a skúsenostiam

so záujmom o frankofóniu, pričom

„časti a mechanizmy strojov”,

môžete vychovávať, kultivovať a inšpirovať

však nebolo nutné, aby francúzštinu

• prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.,

našu mladú vysokoškolskú generáciu, aby

ovládali. Tí najúspešnejší mohli získať

z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia

v čase, ktorý príde, prevzala zodpovednosť

Autor:

zaujímavé ceny. Kvíz organizovali

a geotechnológií TUKE, vymenovaný

za úspešný vývoj našej krajiny.”

Ing. Martina Geffertová

členovia francúzskeho programu
dvoch diplomov z EkF s podporou
SFUI – Slovensko-francúzskeho
univerzitného inštitútu a Francúzskej aliancie v Košiciach.
Keďže pandemická situácia neumožnila,
aby sme sa stretávali osobne, kvíz bol
organizovaný cez MS Teams a Kahoot.
Zúčastnili sa ho študenti z Rožňavy
z Gymnázia P. J. Šafárika a Obchodnej
akadémie a študenti z Košíc z gymnázií
Poštová, Trebišovská, Šrobárova,
J. A . Komenského a z gymnázia
M. R. Štefánika. S radosťou môžeme
konštatovať, že sa kvíz podaril, všetci
sme sa niečo nové a zaujímavé dozvedeli
a už teraz sa tešíme na ďalšie ročníky.
Autori:
Júlia Ďurčová
Ľudmila Bartóková
Valentine Bidault
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Študentská vedecká odborná
konferencia Metalurgia 2021

Grafický dizajn a udržateľnosť
Aký dopad má grafický dizajn na naše

semestri. Naši študenti pracovali

uvažovania o projekte, pochopenia

životné prostredie? Je možné vytvárať

na redizajne obalu na kávu alebo

koncového užívateľa, ale aj pozície

grafiku ekologickejšie? A akú rolu v tom-

čaj, pričom dôraz bol kladený nielen

grafického dizajnéra (freelancera)

to procese zohráva samotný grafik či

na ekologickejšiu grafickú úpravu, ale

v oblasti ekológie. Pozvanie prijal aj

Dňa 16. apríla 2021 sa na FMMR TUKE

Na slávnostnom vyhodnotení

Členka Akreditačného centra Zväzu

grafička? Týmito a mnohými ďalšími

aj na výber materiálov či technologické

Šimon Babej (Tlačiareň u Babeja), ktorý

uskutočnil online formou 27. ročník

výsledkov sa prítomným hosťom

slovenských vedecko-technických

otázkami týkajúcimi sa grafického

spracovanie, aby tak celkový návrh

študentom porozprával o ekológii obalov

študentskej vedeckej a odbornej

a študentom prihovoril rektor univerzity

spoločností prof. Ing. Kristína

dizajnu a ekológie sa v rámci predmetu

a produkcia obalov predstavovali čo

z technologického a produkčného

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

Zgodavová, PhD., predniesla

DTP a prepress (desktop publishing,

najnižší dopad na životné prostredie.

hľadiska. Postoje pozvaných hostí

Kmeť, DrSc., a dekanka fakulty

za spoločnosť príhovor a odovzdala

príprava grafiky do tlače) zaoberáme

Viac ako štyridsať budúcich

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Cenu ZSVTS študentke 3. ročníka

so študentmi FU, ktorí si tento predmet

Počas LS k nám aspoň virtuálne zavítali

študenti získali širší vhľad do tejto

absolventov súťažilo s prezentáciami

Oceňovania študentov sa zúčastnili aj

bakalárskeho štúdia Adriáne

zapísali, počas celého AR 2020/2021.

aj viacerí dizajnéri zo slovenskej

rozsiahlej, ale veľmi aktuálnej témy.

svojich prác v štyroch sekciách:

významní predstavitelia partnerskej

Čikotovej za prácu „Sanačné

Hutníctvo a energetika, Materiály,

spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o.:

technológie pri dekontaminácii vôd”.

Environmentalistika a Integrované

RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA,

systémy riadenia. Víťazmi v jednotlivých

viceprezident pre vonkajšie vzťahy,

sekciách sa stali: Bc. Viliam Pénzeš

riadenie a rozvoj podnikania, a Ing. Ján

s prácou: „Optimalizácia spaľovania

Bača, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy.

konferencie Metalurgia 2021.

s horákom na kvapalné palivo”

boli rozmanité, vďaka čomu naši

scény, ktorí ako pozvaní hostia
V ZS študenti pracovali na vlastnej

prednášali o svojej tvorbe v kontexte

Udržateľnosť a ekológia sa týka nás

autorskej publikácii – fanzine, ktorý

udržateľnosti a ekológie. Štúdio Dve

všetkých. Dizajnéri svojou tvorbou,

Na tomto mieste sa chceme poďakovať

sa zaoberal vybraným ekologickým

Lamy (Natália Siváková a Martin

ako aj výberom materiálov či techno-

členom organizačného kolektívu:

problémom. Cieľom fanzinov bolo

Halač) porozprávali o širokých

logického spracovania svojich návrhov

prof. Ing. Márii Hagarovej, PhD., prode-

poukázať na daný problém, pričom

možnostiach ekologických kreatívnych

zohrávajú v tejto oblasti významnú

kanovi fakulty doc. RNDr. Ľubomírovi

študenti mohli vyjadriť svoj vlastný

papierov, ako aj o dôležitosti správnej

rolu. Pre dizajnérov je preto veľmi

(Hutníctvo a energetika), Bc. Šimon

Zo špeciálnych cien bola udelená Cena

Piknovi, PhD., a garantom sekcií

názor a postoj k zvolenej téme. Námety

komunikácie udržateľného dizajnu

dôležité poznať dopad ich tvorby

Kielar, VŠB – TU Ostrava, s príspevkom:

prof. Rolanda Kammela, n.f., za najlepší

za zabezpečenie plynulého a bezproblé-

boli rozmanité – plasty, fast fashion,

voči klientovi. Adrián Juráček (Malina

na životné prostredie a udržateľnosť

„Možnosti povrchové úpravy uměleckých

vedecký prínos práce v oblasti

mového priebehu prezentácií študentov

vymieranie druhov, šetrenie prírodných

Studio) sa vo svojej prednáške venoval

vnímať ako inherentnú súčasť dizajnu.

odlitků” (Materiály), Bc. Veronika

spracovania a recyklácie odpadov,

v sekciách. Ďakujeme študentom

zdrojov a energie a mnohé iné. Vznikli

ekológii a obalovému dizajnu, zároveň

Kedy je vhodnejšia príležitosť

Dobrovolná: „Selektívne získavanie lítia

ktorú udelil správca neinvestičného

za účasť a všetkým zúčastneným

tak námetovo i graficky originálne

vykreslil prienik osobných záujmov

začať takýmto spôsobom uvažovať

z roztokov” (Environmentalistika) a Amaia

fondu, prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

za prejavenú priazeň. Tešíme sa

návrhy fanzinov, ktoré sa však kvôli pan-

dizajnéra a jeho profesionálnej tvorby.

a tvoriť, ako práve počas vzdelávania

Moreno Fernandez de Mendiola,

Cenu odovzdal Bc. Alexandre Kollovej

na stretnutie s Vami opäť o rok.

demickej situácii nepodarilo zrealizovať.

Mondragon University, Španielsko, s

za prácu: „Cementácia olova z roztoku

prácou: „Experimenting with materials

po kyslom lúhovaní úletov vznikajúcich

Autor:

Téma ekológie a udržateľnosti

Dobrík zase našim študentom poskytol

Autor:

for 3D printing of protective shield

zo sekundárnej výroby medi”.

doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.

naďalej silno rezonovala aj v letnom

cenné informácie týkajúce sa spôsobu

Mgr. art. Eva Jenčuráková

na akademickej pôde univerzity?
Etablovaný grafický dizajnér Dodo

frames” (Integrované systémy riadenia).
Hodnotné boli aj práce venované širokej
problematike súvisiacej s aktuálnymi
trendmi výskumu a priemyslu, vrátane
problematiky zlievarenstva, Li-ion
batérií, korózie materiálov, zhodnocovania odpadov, recyklácie plastov, kontroly
a optimalizácie procesov a ďalších.
Študentskú konferenciu podporili
významní priemyselní partneri, ktorí
aktívne spolupracujú s našou fakultou
v rámci projektov alebo pri riešení
technických problémov v praxi. Za ich
aktívnu účasť v podobe členstva
v komisiách im srdečne ďakujeme.
Záber zo slávnostného online vyhodnotenia výsledkov konferencie Metalurgia 2021
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tukebajk
The competition ”How to improve
bicycle transport in the municipalities
in Slovakia” was won by a team
from the Technical University of
Košice, which came up with a design
application for bicycle rental. They
want to motivate people to switch
from cars to bicycles with discounts,
rewards as well as challenges.

Involving young
people in the preparation of a just
transition plan
The team of the FMMR TUKE from the
Project Office for Science, Innovation
and Foreign Relations together with representatives of the Partnership Council
of the Košice Regional Government (KSK)

The Department
of Engineering
Education TUKE has
been evaluating
the perception of
distance education
for a year now
The Department of Engineering

Five teams participated in the three-day
policy hackathon called ”How to
improve bicycle transport in the

continue working on the project

Slovakia portal as part of a grant

unfavourable epidemiological situation,

municipalities in Slovakia”. The panel of

during the summer holidays. The

project of the European Commission

we are still active. We currently present

experts finally selected three awarded

ZADOk team, which also designed an

together with TUKE and the Association

successful and interesting people

teams. The winner was the Tukebajk

application based on cycling planning

of Self-Governing Regions SK8. The

using webinars, Days in Practice on

team from the Technical University of

and motivation, finished second. The

prizes awarded in the competition

Instagram, or podcasts. You can find

Košice, which came up with a design

Secondary Sports School in Trenčín with

were donated by Maxman Consultants,

all these records on our Facebook

application for renting bicycles with

the idea of building a cycle path near

Denník SME and Learn2Code.

profile ’AZU – Aktivita zvyšuje úspech’

several interesting features. The aim

their town was ranked third. All teams

Source: press release of the

/Activity increases success/ or on

of the project is to convince people to

had only two days to prepare the project.

Euractiv Slovakia portal

the website www.azu.sk. Besides, on

move from cars to bicycles. Among other

You not only want
to study, but you
also want to learn!

our website you can still find various

and the Ministry of Investments, Regional Education TUKE has been monitoring

things, the application shall motivate

After the introductory round of lectures,

Development and Informatization of the

and evaluating the reality, experience,

students to use bicycles with rewards

which were aimed at getting the teams

Slovak Republic (MIRRI SR) participate

opinions, and perceptions of distance

and discounts for mileage in the city

inspired and helping them grasp the

in involving young people from Košice

learning during an emergency situation

of Košice. Users will be able to apply

topic, they could then consult their ideas

region in preparation and subsequent

in the period of measures in connection

for discounts in restaurants, cafés,

with mentors – experts from various

implementation of the Just Transition

with COVID-19 through questionnaire

or accommodation establishments.

fields. The last day was devoted to pre-

The AZU project, Aktivita zvyšuje

Plan related to the transition to

surveys. Since last year, two surveys

At the same time, students will be

sentations of ideas and evaluation. The

úspech /Activity increases success/,

Author:

climate neutrality, which may also have

among students and one survey among

able to compete with one another

event was organized by the EURACTIV

offers you both. Despite the

Ing. Michaela Očenášová

a greater socio-economic impact.

teaching staff have been conducted.

in mileage and saved emissions.

Since the young generation will feel the

The survey, which was carried out by

”The project caught my interest not

effects of climate change more than

the Department at the beginning of

only with the idea, but also with the

any other generation, it is important

the winter semester of this academic

way of presentation, which was very

that they take part in the preparation of

year, involved 5,174 full-time students,

free and peaceful. I am glad that such

this strategy paper, which will certainly

which represents 51.44% of the total

projects are being created in Košice,”

affect their future. In May, the group

number of full-time students, who

said Peter Klučka, the national

will also present a proposal for action

are most affected by the changes.

cycling coordinator at the Ministry

steps in innovative education in green

The evaluation of the obtained data

of Transport and Construction of the

technologies to the Minister herself.
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provided to the university management

Slovak Republic and at the same time

Authors:

should contribute to the appropriate

a member of the panel of experts.

Mgr. Maroš Halama, PhD.

adjustment of teaching in the future.

Mgr. Gabriela Baranová

Author:

The winning team consisted of five

Ing. Slavomír Hubatka

Ing. Daniela Petríková, PhD.

students from TUKE who want to

Haló

News in brief
Preklad: Mgr. Alena Mihaľová, PhD.

part-time and full-time job offers,
internships, and many other interesting
things. Be active during your study
and you will be rewarded after you
finish it. Visit our website, Facebook,
Instagram and find out more.

News in brief
Preklad: Mgr. Alena Mihaľová, PhD.
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Virtuálny deň otvorených
dverí na SvF TUKE

SÚŤAŽ
INOVA
TÍVNY
CH
NÁPA
DOV

Autor:

Mgr. Katarína Harčárová

Dňa 24. 3. 2021 sa na Stavebnej fakulte

Pre uchádzačov, ktorí túžia vycestovať

špičkových laboratórií vrátane Centra

Technickej univerzity v Košiciach

do zahraničia, bol prichystaný krátky

výskumu a inovácií v stavebníctve.

konal virtuálny deň otvorených dverí.

pohľad do mobilitného programu

Pre všetkých záujemcov o štúdium

Erasmus+, ktorý je možné absolvovať

Sme radi, že prvý virtuálny DOD na SvF

a širšiu verejnosť bol pripravený bohatý

kedykoľvek počas štúdia. Program

dopadol úspešne a pevne veríme, že

program, v rámci ktorého mali možnosť

dopĺňali prednášky zástupcov

mnohých stredoškolákov privítame

nahliadnuť nielen do priestorov, ale

zo Zväzu stavebných podnikateľov

na pôde našej fakulty už v septembri.

aj do života na Stavebnej fakulte. Deň

Slovenska a spoločnosti Eurovia.

Staň sa našou súčasťou, študuj na SvF,

otvorených dverí na SvF oficiálne

Na záver nechýbali ani ukážky

zaži TUKE. V prípade, ak ste zmeškali

otvoril pán dekan doc. Ing. Peter

z reálnej výučby. Súčasťou DOD

termín tohtoročného DOD na SvF,

Mésároš, PhD., svojím príhovorom,

na Stavebnej fakulte TUKE bola aj

stále si ho môžete dohľadať buď

po ktorom pani prodekanka pre vzdelá-

virtuálna prehliadka učební, našich

na facebooku, alebo instagrame fakulty.

13. ko
lo
ÚSPECH

vanie RNDr. Katarína Krajníková, PhD.,
predstavila budúcim uchádzačom

VLASTNÝ BUSINESS

RASTOVÝ PROGRAM
1-3 roky

ponúkané študijné programy fakulty
a oboznámila ich s podmienkami
prijatia na bakalárske štúdium.

AKCELERAČNÝ PROGRAM

6 mesiacov

do niekoľkých blokov. V prvom bloku
boli záujemcom o štúdium priblížené
jednotlivé študijné programy, ako aj

SÚŤAŽ

pracoviská podporných a odborných
predmetov. Pod názvom „Základom
každého úspešného projektu je tímová
spolupráca” sa niesla séria prednášok
druhého bloku, z ktorých sa účastníci

INOVATÍVNYCH

NÁPADOV

mohli priamo od našich študentov
dozvedieť, ako prebieha spolupráca
viacerých projektantov z rôznych
profesií na jednom stavebnom projekte
v digitálnom prostredí, čím sa pri návrhu
vodohospodárskych stavieb zaoberá
vodohospodár a čím statik, ako sa tvorí
stavebný rozpočet v BIM prostredí či
vyčísľujú environmentálne dopady
výstavby na životné prostredie. Taktiež
mohli vidieť fungovanie inteligentného
riadenia života budovy alebo ako navrhovanie a skúšanie moderných betónov
pomáha zrýchliť a zlacniť výstavbu.

30

Haló

Študentské riadky

Termín súťaže
9.jún 2021
Súťaž je organizovaná každých 6 mesiacov

REGISTRUJ SA!

www.startupcentrum.sk
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Samotný program bol rozdelený
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