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Príhovor
pána rektora

87 fakúlt, viac ako 8 000 akademic-

školstva, vedy, výskumu a športu SR.

so štandardmi, ktoré prijala Slovenská

kých pracovníkov a 1 000 výskumných

Cennými sú aj absolútne víťazstvo

akreditačná agentúra. Boli konštituované

tímov, 6 regionálnych vlád a 6 rad-

súťaže Študentská osobnosť Sloven-

nové orgány ako Akreditačná rada a Akre-

níc, ako aj podnikateľských partnerov,

ska, Vedec roka SR 2020 v kategórii

ditačná komisia TUKE, pričom na úrovni

a to sumárne znamená veľkú zodpoved-

Osobnosť medzinárodnej spolupráce

jednotlivých študijných programov vznikli

nosť a predstavuje ambicióznu výzvu.

a viaceré ocenenia Literárneho fondu.

Rady študijných programov. Prebiehala

Startup centrum TUKE, ktoré pôsobí

príprava štúdie uskutočniteľnosti integrá-

Pokračujme interdisciplinárnosťou

v rámci Univerzitného vedeckého parku

cie výskumných univerzít mesta Košice.

a transferom technológií. TUKE sa spolu

TECHNICOM, výborne plní svoje posla-

s UPJŠ, UVLaF, ústavmi SAV, mestom

nie. Pomáha meniť inovatívne myšlienky

Univerzita kladie veľký dôraz na zvyšo-

a krajom stala členom Košického

na komerčne využiteľné produkty alebo

vanie kvality vo všetkých jej činnostiach,

klastra nového priemyslu – Cassovia

služby. Startupy zo Startup centra TUKE

najmä vo výskume a vzdelávaní. Patríme

New Industry Cluster (CNIC), vďaka

boli už tretí rok za sebou najúspešnejšie

medzi univerzity s najnižšou nezamest-

ktorému by mala prísť do kraja investí-

na Slovak University Startup Cup-e, keď

nanosťou absolventov. Naši absolventi

cia za vyše 320 miliónov €. Košický

zvíťazili v dvoch kategóriách tejto súťaže.

dosahujú vysokú úspešnosť na trhu práce.

klaster nového priemyslu je združenie

Úrad priemyselného vlastníctva SR udelil

Nezabúdame však ani na sociálny aspekt.

právnických osôb z verejného a súkrom-

TUKE Cenu Jána Bahýľa a Ocenenie

Na pôde TUKE máme materskú školu

ného sektora, ktorého hlavným cieľom

vynálezcovskej činnosti za prínosné

a jasle, venujeme sa športu a kultúre.

je vytvorenie nového priemyslu v regióne

technické riešenie počas pandémie

východného Slovenska na interdisci-

COVID-19. V rámci Týždňa vedy a tech-

Vážení členovia akademickej obce, milí

plinárnej báze, a tým významne zvýšiť

niky na Slovensku boli udelené Ceny

študenti, všetky úspechy, ktoré som mal

jeho ekonomickú, ako aj sociálnu úroveň.

rektora TUKE v štyroch kategóriách a boli

možnosť prezentovať, sú výsledkom

TUKE sa stala súčasťou novozaloženého

ocenené najlepšie doktorandské práce.

zodpovednej práce a snahy po neustálom zdokonaľovaní sa Vás zamestnancov

Inovačného centra Košického kraja.
K zvýšeniu sebavedomia našich inšti-

a študentov našej univerzity, ktorým

TUKE sa stala bázou výskumu vodíko-

túcií by mal prispieť aj začínajúci

za to patrí moje úprimné poďakovanie.

vých technológií a vehementne sa pus-

projekt financovaný Medzinárodným

Ďakujem členom vedenia TUKE, pani

tila do práce. Výsledok na seba nene-

vyšehradským fondom s názvom

dekanke, pánom dekanom a vedeniam

chal dlho čakať. Už začiatkom augusta

„Meranie univerzitnej excelentnosti

fakúlt, ako aj všetkým členom akademic-

tohto roka došlo k odovzdaniu prvého

v regióne V4 – Odstránenie neviditeľnosti

kej obce našej univerzity za odvedenú

vodíkového autobusu vyrobeného

a získanie uznania“, ktorý koordinuje

prácu v minulom akademickom roku.

na Slovensku. Je výsledkom spolupráce

Óbuda University a ktorého sme členom.

Veľkú úctu vyjadrujem všetkým podporovateľom a fanúšikom našej univerzity.

Strojníckej fakulty TUKE a spoločnosti
ROŠERO – P, s. r. o., zo Spišskej Novej Vsi.

Milí kolegovia, dovoľte mi, aby som sa Vám

Vážime si spoluprácu s inými univerzi-

Úžasný skok v reálnom čase. Z TRL 3

všetkým na tomto mieste poďakoval,

tami doma i v zahraničí, s ústavmi SAV,

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Milí mladí začínajúci kolegovia, verím,

najlepších univerzít a vysokých škôl

na TRL 8 (Technology Readiness Level).

všetkým pracovníkom, učiteľom a štu-

ako aj s priemyselnou sférou. Záverom mi

milé študentky, milí študenti!

že u nás nájdete motivačné prostre-

na Slovensku. Našu skladbu fakúlt

Tomu hovorím transfer v reálnom pre-

dentom za Vašu obetavosť, trpezlivosť

dovoľte, aby som Vám všetkým zaželal
veľa zdravia, odhodlania a tvorivej inven-

die pre Váš ďalší osobnostný rozvoj,

a ich vzájomný potenciál obdivujú kole-

nose. Ďakujem dekanovi fakulty profe-

a zodpovednosť, ktorú ste prejavili počas

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých

ako aj pre vytváranie priateľských

govia nielen doma, ale aj v zahraničí.

sorovi Živčákovi, profesorovi Brestovi-

stále prebiehajúceho obdobia pandémie

cie, mnoho osobných a pracovných úspe-

srdečne pozdravil pri príležitosti otvorenia

a kolegiálnych vzťahov, z ktorých budete

čovi a jeho tímu a v neposlednom rade

COVID-19. Za to, že sme úspešne zvládli,

chov. A hlavne veľa životného optimizmu,

nového akademického roka 2021/2022

môcť čerpať počas celého profesij-

profesorovi Sinayovi, koordinátorovi

a som presvedčený, že aj v súčasnosti

pretože s úsmevom to ide vždy lepšie.

TUKE si kladie za cieľ byť internacionál-

ného i osobného života. Želám Vám

nou, interdisciplinárnou a podnikateľ-

vodíkových technológií v Slovenskej

zvládneme túto neľahkú situáciu. Vysoko

rýchlu adaptáciu v novom prostredí,

skou inštitúciou s jasnou koncepciou

republike, za túto výnimočnú prípravu

oceňujem aktivity fakúlt a pracovísk,

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

Milé prváčky a milí prváci, som veľmi

veľa úspechov v štúdiu a mnoho neza-

excelentnosti vo vede, vzdelávaní,

na EXPO Dubaj 2021, kde bude náš „vodí-

ktoré vyvinuli rad tak v tejto dobe potreb-

Kmeť, DrSc.

rád, že Vás môžem privítať na našej

budnuteľných chvíľ strávených počas

ako aj transfere vedomostí a tech-

kový autobus“ reprezentovať Slovensko.

ných zariadení a pomôcok a vypracovali

rektor Technickej univerzity v Košiciach

na Technickej univerzite v Košiciach.

špeciálne ponuky služieb pre kritické

univerzite, ktorej korene siahajú do dáv-

vysokoškolského života. Naši učitelia

nológií, a tak byť schopná ponúknuť

nych čias druhej polovice osemnásteho

sú pripravení Vám pri tom pomáhať.

komplexné riešenia a angažovaný

A že koketujeme aj s excelentnosťou,

obdobia. Ďakujem za enormnú energiu,

Summary:

prístup. Pozrime sa, prosím, spoločne,

o tom, okrem iných, svedčia aj nasle-

ktorú si online procesy vyžadovali od uči-

Rector of the Technical University

ako sa nám to darí napĺňať a umocňovať.

dujúce skutočnosti. V ostatnom akade-

teľov aj študentov. Ďakujem, že v tomto

of Košice, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Sta-

mickom roku sme opäť získali viacero

pandemickom období sme schopní pre-

nislav Kmeť, DrSc., in his speech on

tavovať problémy na nové šance a výzvy.

the opening of the new academic year

storočia, kedy bola v Banskej Štiavnici
v roku 1762 založená slávna Banícka

TUKE vstupuje do nasledujúceho aka-

akadémia, ktorú, ako prvú svojho

demického roka ako úspešná vzdeláva-

druhu na svete, zriadila panovníčka

cia a výskumná inštitúcia, ktorá sa teší

Začnime internacionálnosťou. TUKE je

ocenení, spomeniem niektoré z nich.

Mária Terézia. Táto vzácna história

vysokému rešpektu doma i v zahra-

ako jediná technická univerzita zo Slo-

Prvé miesto v prestížnej súťaži medzi-

a tradície našich predkov nás zavä-

ničí. O našej kvalite referujú nezávislé

venska súčasťou siete európskych

národného formátu Falling Walls Lab

V ostatnom akademickom roku sme

at the University for their achievements
and well-done work on study, innovation,

thanked all employees and students

zujú, stimulujú a motivujú. Sú konti-

externé celosvetové a európske ran-

univerzít v rámci aliancie ULYSSEUS,

Slovakia 2020, Cenu za vedu a techniku

venovali značnú pozornosť a úsilie tvorbe

nuálnym zdrojom dobrého začiatku

kingové agentúry. TUKE sa dlhodobo

ktorú tvorí 6 inštitúcií zo 6 krajín Európy,

za rok 2020 v kategórii Osobnosť vedy

vnútorného systému zabezpečovania

research, as well as managing distance

pre ďalšiu budúcnosť našej univerzity.

umiestňuje v prvej štvorke rebríčka

má spolu viac ako 170 000 študentov,

a techniky udelenú Ministerstvom

kvality vzdelávania na TUKE v súlade

learning due to the COVID-19 pandemic.
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Posilňovanie
medzinárodných
partnerstiev TUKE

Juniáles
Strojníckej fakulty
TUKE 2021

Letecká fakulta aj
Fakulta umení majú
nového dekana

Online
Detská univerzita
TUKE 2021

Otvorenie
Laboratória pre výskum
a inovácie batérií

Doktorand TUKE
sa stal paralympijským
víťazom

Dňa 4. 6. 2021 poctil TUKE svojou návšte-

V učebno-výcvikovom zariadení v Herľa-

Dve fakulty Technickej univerzity v Koši-

Aj tohtoročná Detská univerzita

Dňa 18. 8. 2021 bola na Fakulte mate-

Študent Fakulty elektrotechniky a infor-

vou nový veľvyslanec Japonska v Sloven-

noch sa 25. 6. 2021 konal Juniáles

ciach majú nového dekana. Začiatkom

TUKE 2021 prebiehala online formou.

riálov, metalurgie a recyklácie TUKE

matiky TUKE a slovenský reprezen-

skej republike, Jeho Excelencia p. Makoto

zamestnancov a doktorandov Strojníckej

mája 2021 prevzal funkciu dekana

Súťažiaci mali možnosť zapojiť sa do úloh,

slávnostne podpísaná „Zmluva o spolu-

tant v boccii Samuel Andrejčík získal

Nakagawa, ktorý je v úrade od 20. 8. 2020

fakulty TUKE. Skvelé počasie a možnosť

Leteckej fakulty TUKE doc. Ing. Peter

kvízov a súťaží, ktoré pre ne usporiadali

práci na vytvorenie spoločného Labo-

na paralympijských hrách v Tokiu zlatú

a išlo o jeho prvú osobnú návštevu univer-

sa po roku vidieť ocenili všetci prítomní.

Korba, PhD., ING-PAED IGIP, ktorý

fakulty TUKE a vyhrať tak hodnotné ceny.

ratória pre výskum a inovácie batérií“

medailu v kategórii BC4. Vo finále zdolal

zity na Slovensku. Tri košické univerzity

Ako každý rok, aj tento okrem výbor-

v štvorročnom funkčnom období

Okrem súťaží boli pre ne prichystané

s Ústavom materiálového výskumu SAV

Pornchoka Larpyena z Thajska 4 : 0.

prijali 18. 6. 2021 veľvyslanca Spojeného

ného jedla čakalo na všetkých množstvo

vystriedal predošlého dekana LF TUKE

aj viaceré prednášky. V rámci aktivít

a Ústavom geotechniky SAV v Koši-

Po striebre z PH 2016 v Riu de Janeiro

kráľovstva Veľkej Británie a Severného

športových aktivít a ocenení za výni-

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

Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie

ciach. Účelom spolupráce je integrá-

tak pridal Andrejčík do svojej para-

Írska J. E. Nigela Marcusa Bakera. Úvodné

močné výsledky za rok 2020. V kategórii

Szaba, PhD., MBA, LL.M., mim. prof.

si deti mohli pozrieť niekoľko videí, na zák-

cia výskumných kapacít do spoločnej

lympijskej zbierky najcennejší kov.

stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch

„Pedagogická osobnosť roka“ zvíťazil

Novým dekanom Fakulty umení TUKE

lade ktorých ich následne čakal vedo-

platformy Fakulty materiálov, metalurgie

„Je to skvelý pocit. Som veľmi šťastný,

Rektorátu UPJŠ za prítomnosti troch

už po druhýkrát za sebou prof. Bača,

bol 5. 5. 2021 vymenovaný prof. Ing. Tibor

mostný kvíz. Stavebná fakulta pre deti

a recyklácie TUKE, Ústavu materiálového

že sa tých päť rokov čakania na paralym-

rektorov. Po prehliadke priestorov UPJŠ

ktorý získal najviac hlasov od študentov.

Uhrín, ArtD., ktorý bol do tejto funk-

zase prichystala niekoľko interaktívnych

výskumu SAV a Ústavu geotechniky

piádu skončilo a že nič z príprav nevyšlo

sa pán veľvyslanec presunul na pôdu

Bola to aj príležitosť na rozlúčku s tromi

cie zvolený na funkčné obdobie

úloh zahŕňajúcich návrh búdky pre vtá-

SAV v Košiciach, ktorá bude umožňo-

nazmar. Makali sme naozaj tvrdo. Do finá-

našej univerzity. Veľvyslankyňa Spolkovej

odchádzajúcimi profesormi – prof. Homi-

2021 – 2025. Túto funkciu prevzal

čiky, stavbu výnimočného mosta alebo

vať efektívne realizovať výskum a vývoj

lového dňa všetko klaplo tak, že dnes

republiky Nemecko (SRN) J. E. Barbara

šinom, prof. Mihókom a prof. Šimšíkom.

po predchádzajúcom dekanovi FU TUKE

nákres stavebnej šachty. Aktivity Fakulty

v oblasti nových materiálov pre batériové

mám na sebe zlatú medailu a ďalšie

doc. Ing. Jánovi Kanóczovi, CSc., ktorý

umení zahŕňali niekoľko výtvarných

systémy, smart monitoringu vlastností

tri roky až do Paríža budem úradujúci

Wolf v sprievode honorárneho konzula
SRN v Košiciach prof. Juraja Banského

Autor:

bol dekanom dve funkčné obdobia

i fotografických súťaží, dva kvízy a online

a prenosu výsledkov výskumu do kon-

paralympijský šampión,“ uviedol 24-ročný

zavítala na TUKE 29. 6. 2021. Dopoludnie

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

od roku 2013. Obom novovymenova-

interaktívnu prednášku pre deti. Veríme,

krétnych inovačných riešení. Len vďaka

Andrejčík pre web paralympic.sk.

ným dekanom prajeme veľa úspechov.

že tieto aktivity deťom leto nielen sprí-

šikovným a zanieteným vedcom vieme

Slovenská senzácia v Tokiu ďalej pokra-

jemnili, ale že sa popri nich naučili aj niečo

byť súčasťou tých najnovších trendov.

čovala úspechom trojice v zložení Samuel

2. 7. 2021 sa nieslo v duchu utužovania
francúzsko-slovenského partnerstva,
nakoľko pôdu našej univerzity navštívila

Autor:

nové. Všetkým víťazom online Detskej

delegácia v zložení: veľvyslanec Chris-

Mgr. art. Eva Jenčuráková

univerzity TUKE 2021 srdečne blahože-

Autor:

Strehársky. Športovci obhájili na para-

tophe Léonzi, kultúrny radca a riaditeľ

láme a zároveň ďakujeme organizátorom

Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.

lympiáde ZLATO v súťaži párov BC4.

Francúzskeho inštitútu na Slovensku

jednotlivých aktivít za ich čas a energiu

Jean-Marc Cassam-Chenaï, atašé

venovanú vzdelávaniu detí a mládeže.

Úprimne blahoželáme!

Yan Pautrat a prezident Francúzskej

Autor:

Autor:

aliancie v Košiciach Ján Mati. Vrcholní

Mgr. art. Eva Jenčuráková

Ing. Adrián Harčár, PhD.

Andrejčík, Michaela Balcová a Martin

pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu

predstavitelia TUKE privítali 5. 8. 2021
na pôde univerzity čínsku delegáciu
v zložení: veľvyslanec Lijie Sun, obchodný
radca Xuxin Yu, vedúca politickej
sekcie Jie Zhou a tretia tajomníčka
obchodnej sekcie Shenmin Zhang.
Rektor TUKE prof. Stanislav Kmeť
oboznámil hostí o súčasnom stave
a najnovších výsledkoch našej univerzity a načrtol smery ďalšieho rozvoja
v jej kľúčových doménach. Program
návštev pokračoval prehliadkami
vybraných pracovísk a laboratórií.
Autor:
redakcia HALÓ TU
Ilustrácia: „Víťaz“
Autor: Kristína Roxerová, 5. ročník
Ateliér nových médií
Katedra výtvarných umení a intermédií
Fakulta umení TUKE
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AKTIVITY UVP TECHNICOM

ACTIVITIES OF USP TECHNICOM

Vďaka študentskému startupu z TUKE
fontána v košickom Mestskom parku zahrá
pesničku aj premietne film!

AKTIVITY UVP TECHNICOM

ACTIVITIES OF USP TECHNICOM

Víťaz „Challenger
Urban: Creative“
je z TUKE!

Pozývame vás
na výstavu prác
startupu BRUT.TO

Startup CEELABS z Inkubátora

Pozývame vás na výstavu prác startupu

UVP TECHNICOM sa stal so svojím

BRUT.TO v priestoroch UVP TECHNICOM,

projektom „eZelené mesto“ víťazom

29. 6. – 30. 9. 2021, od 8.00 h do 17.00 h.

prvého ročníka akceleračného programu

BRUT.TO je štúdio, ktoré tvorí grafický

„Challenger Urban: Creative“.

dizajn v spolupráci s ľuďmi s mentálnym

Startupy z Technickej univerzity v Košiciach
už tradične dominovali na Slovak University
Startup Cup 2021

zdravotným znevýhodnením. Má za cieľ
Do prvého ročníka akceleračného

dosiahnuť, aby ľudia so znevýhodnením

programu finálne postúpilo osem tímov,

mohli v spolupráci s profesionálnymi gra-

ktorých úlohou bolo priniesť inovatívne

fikmi naplno využiť svoj tvorivý potenciál.

riešenia na zlepšenie kvality života

Startup vznikol ako študentský projekt

a služieb v meste v oblastiach: kultúra

Terezy Sejkovej na Sokratovom inštitúte,

a kreatívny priemysel, herný priemy-

spoločne so Zuzanou Kutašovou a ďalšími.

sel, mestské a digitálne prostredie.
Summary:
Medzi osem tímov postúpili 4 tímy

We invite you to an exhibition of works

zo Startup centra a Inkubátora

by the start-up BRUT.TO in the premises

UVP TECHNICOM: CEELABS (projekt

of USP TECHNICOM. The exhibition

„eZelené mesto“), 21Games (projekt

is open until 30 September 2021.

„GAMEFAIR“), SmartCity Group (projekt
„iPark“) a Wellnesso. Súťažné prezentácie účastníkov akceleračného programu
sa konali dňa 29. 6. 2021 v Kasárňach/KulStartup SmartCity Group zo Startup cen-

Táto fontána je zaujímavá i tým, že pontón,

turparku za účasti primátora mesta Košice

tra UVP TECHNICOM sa významnou mie-

na ktorom sú umiestnené všetky čerpadlá,

Jaroslava Polačeka, médií a verejnosti.

rou podieľal na obnovení plávajúcej fon-

pláva, a aj preto sa táto fontána volá ‚Plá-

tány v historickom košickom Mestskom

vajúca fontána‘. Naša umelá inteligencia

parku. Fontána sa stane zrejme prvou
fontánou na Slovensku, ktorá bude vďaka
startupu riadená umelou inteligenciou.

Smart People
for Smart City

Dňa 10. 6. 2021 sa uskutočnilo v Brati-

študentka Strojníckej fakulty TUKE),

slave slávnostné vyhlásenie výsledkov

ktorá zároveň triumfovala v kategó-

Dňa 19. 7. 2021 sa konal v priestoroch

celoslovenskej súťaže „Slovak University

rii Informačné technológie, mobilné

Víťazný projekt „eZelené mesto“ startupu

UVP TECHNICOM workshop organizo-

Startup Cup 2021“. Súťaž organizovala

technológie, web. Startup sa zaoberá

‚Conrád‘, ako ju voláme, sa stará taktiež

CEELABS získal cenu Acceleration Prog-

vaný v spolupráci TUKE a spoločnosti

na Slovensku už šiestykrát dobrovoľná

vývojom smart ortézy trupu, ktorá

aj o celý chod fontány a dozerá i na chod

ress Award vo výške 10 000 €. Svojho

HUAWEI týkajúci sa aktivít tejto spoloč-

nezisková organizácia Junior Chamber

aktívne napomína a monitoruje použí-

ostatných prvkov. Conrád zbiera zároveň

favorita si tiež volilo publikum a najviac

nosti v oblasti riešení pre „smart mesto“.

International – Slovakia. Jej cieľom je

vateľa. Ide o aktívne ovplyvnenie drža-

údaje o počasí, stave čerpadiel, svietidiel,

hlasov pridelilo tímu 21Games s projek-

S krátkymi príhovormi vystúpil prorektor

podporovať chuť mladých ľudí do podni-

nia tela pomocou smart trička, ktoré

Fontána bude sama schopná regulovať

projektore, stave vody a vodnej hladiny,

tom „GAMEFAIR“. Víťazom blahoželáme!

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

kania, a to už od momentu, keď študujú

sníma aktuálnu postúru, a mobilná

svoj chod a prispôsobovať sa vonkajším

ako aj o spotrebe elektrickej energie

VIP hostia Cui Yu, generálny manažér

na vysokých školách, chuť stále sa vzde-

aplikácia na jej základe vyhodnocuje

podmienkam, ako aj želaniam a prefe-

a mnohé ďalšie informácie, následne

Challenger Urban: Creative je intenzívny

spoločnosti Huawei Technologies (Slo-

lávať a pracovať na sebe v oblasti svojho

a rôznymi technikami navodzuje zmenu.

renciám návštevníkov. Na vodnej clone

po spracovaní vyhodnotí stav a prispôsobí

akceleračný program pre tímy alebo

vakia) s. r. o., a Ing. Jaroslav Polaček, pri-

kariérneho rastu. Jedným z prvých

Medzi TOP 10 najlepšími startupmi

dokáže premietať videoprojekcie aj filmy.

aj chod samotnej fontány, prípadne včas

mladé firmy, ktoré rozvíjajú inova-

mátor mesta Košice. V rámci workshopu

celosvetovo organizovaných projektov

sa ešte umiestnil aj ďalší startup zo Star-

upozorní obsluhu na jej poruchy,“ povedal

tívny produkt či službu a prispievajú

prebehlo aj vyhodnotenie najlepších

je University World Startup Cup, ktorého

tup centra UVP TECHNICOM – startup

„V rámci spolupráce medzi TUKE a Správou

o tejto svojej zaujímavej spolupráci Erik

k rozvoju mesta Košice. Pomáha im

bakalárskych a diplomových prác z TUKE

národné kolo sa organizuje na Slovensku

HRIIS s komplexným riešením v oblasti

mestskej zelene vznikla zaujímavá myš-

Kuzma zo startupu SmartCity Group.

využiť svoj potenciál, dáva im príleži-

riešených v oblasti umelej inteligencie,

pod názvom Slovak University Startup

problematiky ľudských zdrojov.

tosť rásť a poskytuje možnosť nadvia-

ktoré boli ocenené spoločnosťou HUAWEI.

Cup 2021. Podujatie sa uskutočňuje

nie, správu a prevádzku fontán. Nakoľko

Reportáž z otvorenia fontány:

zať spoluprácu s mestom a budúcimi

Workshop moderoval prof. Ing. Peter

pod záštitou Ministerstva školstva, vedy,

je nám ako tímu zo startupu SmartCity

https://www.youtube.com/

zákazníkmi (https://kosice2.sk/

Sinčák, CSc., vedúci Katedry kybernetiky

výskumu a športu SR.

blízka umelá inteligencia a jej rôzne podoby,

watch?v=lczxJEWYdf4

challenger-urban-creative/).

a umelej inteligencie, FEI TUKE, významný

softvér pre riadenie jednej z najmladších

Summary:

Summary:

a technologicky najnáročnejších fontán

The SmartCity Group start-up with

The CEELABS start-up from

Summary:

v Košiciach. Nové riadenie fontány, ktoré

the help of artificial intelligence

the USP TECHNICOM Incubator became

The award of the best bachelor's and

Absolútnou víťazkou spomedzi všet-

the absolute winner of the Slovak

sme vyvinuli, umožňuje okrem bežnej pre-

“Conrád” significantly participated

the winner of the first year of the

master's theses in the field of artificial

kých projektov sa stala Jana Garanová

University Startup Cup 2021.

vádzky aj možnosť zahrať pesničku na žela-

in the renovation of the floating

“Challenger Urban: Creative” acceleration

intelligence by HUAWEI took place

Krišťáková, líderka študentského star-

The HRIIS start-up was also among

nie, alebo aj premietať na vodnú clonu.

fountain in the City Park in Košice.

program with its “eZelené mesto” project.

within the workshop.

tupu Corvest (Startup centrum TUKE,

the TOP 10 best start-ups.

lienka na vývoj smart systému pre riade-

expert v oblasti umelej inteligencie.

dospeli sme k myšlienke vytvoriť aj celý

08
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Blahoželáme!
Summary:

A startupy zo Startup centra TUKE boli

Jana Garanová Krišťáková, the leader

už tretí rok za sebou najúspešnejšie!

of the student start-up Corvest dealing
with intelligent orthoses, became

HALÓ TU
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iCUBE: Novinky
z Informačného
a poradenského
centra TUKE
Autori:
Ing. Anna Yehorova
redakcia HALÓ TU

10

HALÓ TU

iCUBE ako informačné a poradenské centrum
TUKE rýchlo zareagovalo na nové požiadavky
dnešnej doby s cieľom poskytovať študentom
pomoc a poradenstvo vrátane takých služieb,
ktoré doposiaľ na akademickej pôde našej
univerzity neboli pokryté v dostatočnej miere.
Tak vznikol prvý univerzitný e-shop vrátane
nových kolekcií oblečenia a doplnkov či webová
stránka pre straty a nálezy v areáli TUKE.
Premenou prešiel aj samotný iCUBE – vytvorením
nového dynamického tímu, redizajnom pôvodnej
vizuálnej identity, ako aj novým dizajnom
webovej stránky. Zmeny sa v neposlednom rade
dotkli aj samotného štvrťročníka HALÓ TU, ktorý
si čitatelia majú aktuálne možnosť prečítať nielen
v novom šate, ale aj v elektronickej forme.

Kupola na hlavnej budove TUKE – inšpirácia pre nový vizuál iCUBE i kolekciu oblečenia HLAVNÁ BUDOVA. Foto: Róbert Klik

Technická univerzita v Košiciach pred-

Koordináciu centra neskôr prevzala

Dnešný svet prechádza veľkými zme-

stavuje malé mestečko s veľkým počtom

Ing. Adriana Tóthová (2008 – 2015)

nami. Technológie sa neustále vyví-

obyvateľov, s množstvom budov, uličiek,

a Ing. Katarína Valentová (2015 – 2020).

jajú, aby spĺňali a uspokojovali potreby

zákutí. A častokrát nie je jednoduché

ŠIPC začalo participovať na mnohých

každého človeka a spoločnosti ako

zorientovať sa v areáli univerzity.

projektoch univerzity: Dni kariéry, Detská

celku. iCUBE ako informačný projekt

univerzita, vydáva univerzitný časopis

TUKE tiež nemôže stáť na mieste a musí

„Dobrá rada nad zlato“. Staré slovenské

HALÓ TU, organizuje metodickú pod-

zodpovedať tempu súčasnej doby.

príslovie asi najviac vystihuje potrebu

poru pre študentské projekty a prevádz-

založenia Študentského informačného

kuje obchod s univerzitnými tovarmi.

a poradenského centra (ŠIPC). Celou-

V roku 2020 si vedenie TUKE stanovilo
ambicióznu úlohu – vytvoriť na základe

niverzitné pracovisko pod vedením

V roku 2016 sa centrum transformo-

existujúceho iCUBE novú, modernú

PhDr. Beáty Jurečkovej bolo založené

valo a premenovalo. V súčasnosti vedie

platformu pre poskytovanie vyso-

v roku 2005 a plnilo funkciu prvého

Informačné a poradenské centrum

kokvalitného a efektívneho produktu

kontaktu najmä pre nových študen-

TUKE (iCUBE) Ing. Anna Yehorova.

zameraného na širšie publikum a spl-

tov univerzity. Poskytovalo informácie

iCUBE sa stalo nástrojom podpory štu-

nenie výziev súčasnej doby. Za týmto

o možnostiach a podmienkach štúdia,

dentskej iniciatívy, rozvoja študentskej

účelom bol zároveň vytvorený aj nový

poradenské služby (psychologické,

samosprávy a poskytovania pomoci

tím, do ktorého sa zaradili zástupco-

finančné, právne, duchovné) pre študen-

študentom. Toto informačné a pora-

via študentského, postgraduálneho,

tov, absolventov, zamestnancov aj širokú

denské centrum sídli na prízemí hlavnej

ako aj vedeckého prostredia. Všeobecné

verejnosť. Veľkou výhodou centra bola

budovy TUKE na Letnej 9 a pre štu-

riadenie, kontrolu činnosti a obrovskú

vzájomná veková a záujmová blízkosť štu-

dentov je k dispozícii od pondelka

podporu pre iCUBE poskytujú prorektor

denta-poradcu a študenta-klienta i mož-

do štvrtku v čase od 8.30 h do 14.00 h

TUKE prof. Ing. Ervín Lumnitzer, PhD.,

nosť priameho kontaktu s odborníkom.

a v piatok od 8.30 h do 12.00 h.

a kancelár TUKE Ing. Adrián Harčár, PhD.

HALÓ TU
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Nové logo iCUBE aplikované na tričku. Vizualizácia: archív iCUBE

Renovovanie identity
a webovej stránky iCUBE

Nová webová stránka iCUBE. Vizualizácia: archív iCUBE

a ekonomicky efektívne informačné

vzťahov v rámci tímu iCUBE a v širšom

a poradenské centrum určené pre štu-

kontexte aj medzi zamestnancami,

dentov, zamestnancov a návštevníkov.

učiteľmi a študentmi našej univerzity.

Centrum pre mladých ľudí, ktoré si ria-

Vzhľadom na skúsenosti z minulých rokov

Webová stránka iCUBE doposiaľ zastrešo-

vylepšení. Okrem toho, že web je vizuálne

dia mladí ľudia. Centrum, kde každý

a na výsledky prieskumu všeobecných

vala informačnú, vzdelávaciu a meto-

zladený v nových tyrkysových farbách

nájde to, čo potrebuje – či už informáciu

skúseností s vytváraním podobných

dickú funkciu. Inými slovami poskytovala

iCUBE, užívateľa určite zaujme aj svojím

o univerzite, možnostiach štúdia, mož-

platforiem pre študentov na západoeu-

študentom, zamestnancom a ďalším

pretvoreným obsahom. Nájdete na ňom

nostiach trávenia voľného času, alebo

rópskych univerzitách tím iCUBE vypra-

záujemcom možnosť získať informácie

informácie o štúdiu na TUKE, zaují-

„Snahou vedenia TUKE je poskyto-

možnosť kúpy propagačného predmetu.

coval stratégiu efektívneho a konkuren-

o fungovaní univerzity ako celku, dôle-

mavých workshopoch, zahraničných

vať kvalitné vysokoškolské vzdelanie

Je to centrum, ktoré sa bude neustále

cieschopného fungovania. Navrhovaný

žitých udalostiach a procesoch, ktoré

stážach, štipendijných programoch,

s vysokou uplatniteľnosťou absolventov

modifikovať a prispôsobovať požiadav-

súbor aktivít je zameraný predovšetkým

sa odohrávajú v jej priestoroch, organi-

no taktiež máte možnosť zdieľať vaše

na trhu práce. Mojím krédom, ktorým

kám našich študentov,“ hovorí prorektor

na efektívne, prínosné a úspešné fun-

zácii vzdelávacieho procesu, o študent-

a zaujímavejším pre naše publikum.

študentské problémy s niekým, kto vám

sa riadim od svojho nástupu do funk-

TUKE prof. Ing. Ervín Lumnitzer, PhD.

govanie informačného a poradenského

skom živote, športe a voľnom čase.

Zmeny sa týkali nielen zútulnenia

rozumie. V rámci pomoci pre študen-

priestorov informačného a poradenského

tov vzniklo zároveň kariérne centrum,

centra popularizáciou, zvýšením soci-

cie prorektora, je: ‚Viac ako univerzita‘. S tým súvisí rozsiahle portfólio

Nová vedúca iCUBE Ing. Anna Yehorova

álneho významu a, samozrejme, pro-

„S naším novým tímom sme vyvinuli

centra, redizajnu jeho loga a farebnosti,

ktorého účelom je komplexný rozvoj pro-

mimoškolských aktivít a marketingu.

verí, že kľúčom k úspešnej práci tímu

pagáciou Technickej univerzity v Koši-

plán a použili sme nové nápady na rozvoj

ale taktiež výmeny predchádzajúcej

fesijnej kariéry a uľahčenie nadviazania

V týchto aktivitách hrá dôležitú úlohu

je vytvorenie silnej komunity, a to for-

ciach a jej fakúlt na rôznych mediálnych

webovej stránky a iCUBE ako celku, ktoré

internetovej stránky za novú, na kto-

kontaktu s rôznymi zamestnávateľmi,“

práve iCUBE – moderné, progresívne

movaním obchodných a priateľských

a sociálnych informačných platformách.

ho ‚obnovia‘ a urobia ho informatívnejším

rej užívateľa čaká viacero pozitívnych

hovorí vedúca iCUBE Ing. Anna Yehorova.
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Náhľad webovej stránky Straty a nálezy. Vizualizácia: archív iCUBE

Spustenie servisu
Straty a nálezy
Vertikálna verzia loga iCUBE aplikovaná na plátenej taške. Vizualizácia: archív iCUBE

Strata osobných vecí patrí medzi životné

nálezcom a tým, kto danú vec stratil.

vrátane termínu jej konania nájdete včas

situácie, v ktorých sa neraz ocitol každý

Tím iCUBE je vždy pripravený pomôcť

na stránke Straty a nálezy. Výťažok z auk-

z nás. Práve takéto okolnosti môžu

a urobiť všetko pre to, aby sa stratená vec

cie bude následne použitý na charitatívne

Redizajn loga i identity iCUBE vychádzal

„Hlavným publikom iCUBE sú predo-

vedieť, že naša práca medzi rovesníkmi

vyviesť človeka z rovnováhy a mnohokrát

vrátila späť pôvodnému majiteľovi, a tým

účely a taktiež na rozvoj iCUBE. Vďaka

z predošlej verzie loga, ktorá sa aktuali-

všetkým študenti, mladí ľudia, ktorých

nie je zbytočná,“ uvádza zamestnankyňa

sú frustrujúce a nepríjemné. Ako dobre

mu ušetriť čas a prípadný stres spojený

opätovnému využitiu predmetov, ale

zovala a zlepšila sa zároveň aj čitateľnosť

osobnostný rozvoj je spojený s rozši-

iCUBE, študentka SjF Erika Dubňanská.

vieme, študentský život vie byť upo-

s jej hľadaním. Na webovej stránke pre

najmä odovzdaniu stratených predmetov

názvu. V jednotnom duchu boli navrhnuté

rovaním ich obzoru v oblasti vzdelá-

náhľaný, takže zabúdanie a strácanie

Straty a nálezy (https://stratyanalezy.kpi.

ich pôvodným majiteľom, sa v nepo-

ďalšie dve logá pre služby iCUBE – Straty

vania, ako aj kariéry. Keďže ide o ľudí

vecí v posluchárni, univerzitnej jedálni,

fei.tuke.sk/index.html) nájdete podrobný

slednom rade odľahčí aj environmen-

a nálezy a E-shop. Tyrkysová farebnosť

získavajúcich informácie a odpovede

na chodbách školy alebo len tak na ulici

postup riešenia danej situácie zahŕňanúci

tálna záťaž a znížia sa náklady spojené

loga nadviazala na predošlú verziu loga

na svoje otázky majoritne z online

nie je u študentov žiadnou novinkou.

ideálny systém na výmenu informácií

s nákupom nových predmetov. Práve to

pre iCUBE, ako aj na tyrkysovú farbu

priestoru zahŕňajúceho tiež sociálne

Rovnako ako strata, tak aj nález stavia

o jednotlivých nálezoch alebo stratách.

je v súčasnej dobe veľmi dôležitá oblasť,

kupoly hvezdárne na streche hlavnej

siete, našou snahou je priblížiť sa im

dotknutú osobu do neľahkej pozície.

Táto webová stránka obsahuje data-

ktorá si zasluhuje náležitú pozornosť.

budovy TUKE. Táto farebnosť sa para-

čo najviac aj v tomto smere. Za týmto

V takýchto situáciách sa vynárajú otázky

bázu vecí s rôznymi kategóriami, akými

lelne premietla aj do nového vizuálu

účelom sme venovali viac pozornosti

ako: „Kde hľadať?“, „Ako hľadať?“, a taktiež:

sú oblečenie, tašky, elektronika, osobné

Na samotnej tvorbe, vizuálnej i technickej

štvrťročníka HALÓ TU, kde uľahčuje

zlepšeniu našej facebookovej stránky

„Kto je majiteľ?“, „Ako danú vec vrátim?“

doklady atď. Pre prípad, kedy neviete

stránke tejto webstránky spolu s tímom

navigáciu v rámci príspevkov a vytvára

iCUBE, prostredníctvom ktorej priná-

Nehľadiac na to, či ide o stratu, alebo

danú vec zaradiť do konkrétnej kategó-

iCUBE intenzívne spolupracovali štu-

i vizuálny akcent. S novou vizuál-

šame študentom rôzne zaujímavosti

nález, najdôležitejšou otázkou v oboch

rie, je určená kategória s názvom „Iné“.

denti FEI Ing. Lukáš Jasenka, Ing. David

nou identitou súvisí aj použitie čoraz

a kariérne príležitosti. Budeme veľmi

prípadoch ostáva: „Na koho sa môžem

Nájdené predmety, ktoré si do 3 mesiacov

Katreniak, Ing. Michal Hric, Ing. Domi-

populárnejšej ilustrácie ako na web-

radi, keď nás navštívite či už na našich

obrátiť?“ Práve to bolo hlavným motívom

nenájdu svojich pôvodných majiteľov,

nik Brečka, Ing. Michal Biačko v rámci

stránke iCUBE či Straty a nálezy, tak

webových stránkach, alebo priamo

pre vytvorenie servisu Straty a nálezy,

budú automaticky zaradené do chari-

projektu Živé IT projekty, ako aj grafická

aj v rámci univerzitného časopisu.

v našom sídle. Nie je nič krajšie ako

čím sa vytvoril akýsi kontaktný bod medzi

tatívnej „aukcie“. Potrebné informácie

dizajnérka Mgr. art. Eva Jenčuráková.
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s cieľom uspokojiť široké spektrum

našu univerzitu, ako aj svoju fakultu.

potrieb – od jednoduchých, drobných

Na univerzitnom e-shope nájdete okrem

spomienkových predmetov cez obleče-

toho aj rôzne suveníry týkajúce sa Košíc.

nie, textil a doplnky až po luxusnejšie typy

Tvorba samotného webu pre e-shop

oblečenia. Veľmi moderným dizajnovým

(eshop.tuke.sk) bola náročná nielen

kúskom je aj sveter ENGINEER, ktorý

z hľadiska prípravy obsahu a jeho funk-

potvrdzuje staré známe porekadlo: „V jed-

cionality, ale aj času, ktorý bolo potrebné

noduchosti je krása.“ Svojou unikátnos-

investovať do jeho vzniku. Veríme však,

ťou zaujme každého, čo bolo aj jedným

že táto investícia sa premietne do bez-

„Máme za cieľ postupne zvyšovať pove-

z hlavných zámerov tvorby nových

problémovej užívateľskej skúsenosti

domie o značke TUKE medzi študentmi

dizajnov. Okrem merchu TUKE je možné

študentov, pedagógov i zamestnan-

a zamestnancami. Vďaka novému

si v iCUBE zakúpiť aj kolekcie odevov

cov Technickej univerzity v Košiciach.

e-shopu si môžete jednoducho vybrať

a doplnkov od jednotlivých fakúlt našej

Vďaka za úspešné spustenie e-shopu

tú najnovšiu kolekciu TUKE z pohodlia

univerzity, ktoré taktiež premietli svoju

nesporne patrí prof. Ing. Jaroslavovi

domova alebo si ju viete kúpiť klasicky

jedinečnosť do nápaditých dizajnových

Porubänovi, PhD., Ing. Lukášovi Josaiovi,

priamo v iCUBE, kde Vám vždy radi

kúskov. Každý študent a zamestnanec

Ing. Martine Dragošekovej, Ing. Róber-

poradíme,“ hovorí zamestnanec iCUBE,

tak môže vo svojom okolí prezentovať

tovi Klikovi a celému tímu iCUBE.

študent FEI Roman Kyrychenko.

E-shop TUKE. Vizualizácia: archív iCUBE

Prvý univerzitný
e-shop
Myšlienka vytvoriť obchod s reklam-

bola vyvinutá spoločne s dizajnérkou

Tieto prvky boli vyabstrahované na zák-

ným tovarom TUKE sa v iCUBE zrodila

Mgr. art. Evou Jenčurákovou, obsahuje

ladné geometrické útvary, ktorých kom-

už dávno. Podobná iniciatíva už bola

originálne mikiny, svetre, tričká, rúška,

bináciou vznikla ilustrácia hlavnej budovy

uplatnená aj na niektorých fakultách

tašky, ponožky a ďalšie doplnky so sym-

TUKE. Zlatá farebnosť dizajnu jej zároveň

Technickej univerzity v Košiciach.

bolmi univerzity. Za krátky čas si už

prepožičiava eleganciu a originálnosť.“

„Rozhodli sme sa však ísť ďalej a vytvoriť

získala nadšené recenzie a je o ňu veľký

Jednotlivé reklamné predmety boli

nový merch TUKE s novým dizajnom,“

záujem. Perlou našej kolekcie je dizajn

navrhnuté s ohľadom na vizuálnu identitu

hovorí Ing. Anna Yehorova. Nový merch

HLAVNÁ BUDOVA, ktorý od svojho zverej-

univerzity a jej farebnosť (zlatá, strie-

(kolekcia oblečenia) bol vytvorený v kre-

nenia nadobudol veľa nových fanúšikov.

borná, čierna, biela, tyrkysová), vďaka

atívnom tandeme mladých ambicióz-

Samotná dizajnérka túto kolekciu hodnotí

čomu sú neutrálne a dobre kombinova-

nych študentov tímu iCUBE a dizajnérky,

slovami: „Dizajn tejto kolekcie bol inšpiro-

teľné s inými kusmi oblečenia. Ich neraz

ktorí sa rozhodli spojiť s jediným cieľom:

vaný hlavnou budovou TUKE – ikonickým

minimalistický dizajn je elegantný, vkusný

priniesť kreatívne oblečenie na módny trh

priečelím s radom okien, ako aj kupolou

a nadčasový. Jednotlivé kolekcie oble-

pod značkou TUKE. Nová kolekcia, ktorá

na streche hlavnej budovy TUKE.

čenia či doplnkov boli taktiež vyvíjané

16
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Tričko z kolekcie HLAVNÁ BUDOVA. Archív iCUBE

Dámska mikina ENGINEER. Archív iCUBE

Plátená taška z kolekcie TUKE. Archív iCUBE

Hrnček z kolekcie TUKE 1952. Archív iCUBE
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Sekcie štvrťročníka HALÓ TU. Archív iCUBE

Redizajn
štvrťročníka HALÓ TU

Redizajn časopisu HALÓ TU. Archív iCUBE

do angličtiny, ako aj jeho elektronic-

mať možnosť dobehnúť zameškané alebo

Summary:

kej verzie. Podrobnejšie informácie

sa jednoducho vrátiť k zaujímavým témam.

In 2020, the TUKE management set

o týchto zmenách nájdete na strane 34.

an ambitious task – to create a new,
Tím iCUBE si uvedomuje, že najmä počas

modern platform based on the existing

Informačné a poradenské centrum má

pandémie je práca tohto centra obzvlášť

iCUBE and aimed at a wider audience,

Pri príležitosti 30. výročia vzniku časo-

písma Camber pre texty článkov. Toto

Technickej univerzity v Košiciach. Zmeny

zaujímavú myšlienku – vykonávať viacero

aktuálna a dôležitá. Vďaka pravidelnému

which reflects the needs of today.

pisu HALÓ TU sme sa rozhodli pristúpiť

písmo je súčasťou vizuálnej identity celej

sa dotkli nielen vizuálnej stránky, ale aj

prieskumov v študentskom prostredí

fungovaniu webovej stránky a sociálnych

Employees and collaborators of the new

k redizajnu jeho vizuálnej, ale aj obsahovej

univerzity a jeho použitie v univerzitnom

haptického vnemu zo samotného média,

s cieľom rozšíriť študentom jednotlivé

sietí iCUBE študenti môžu nielen držať krok

iCUBE team took care of renovating

stránky, ktorý je vylepšením a rozšírením

časopise túto identitu podporuje. Pre nad-

na ktorom je časopis vytlačený. Pre tlač

obzory v rôznych akademických, no najmä

s najnovšími udalosťami v živote univerzity,

the identity and website of the centre,

jeho pôvodného vizuálu. Okrem už spo-

pisy boli zvolené rodiny písma Norma-

sme zvolili papier Garda Recycled Print,

voľnočasových aktivitách. Medzi pláno-

ale sa s ňou spojiť aj materiálne, naprí-

launching the Lost and Found service,

mínanej tyrkysovej farebnosti je pre nový

tica a Normatica Display od úspešného

ktorý je vyrobený zo 100 % recyklova-

vané prieskumy patrí aj anketa „Čo čítajú

klad tým, že si prostredníctvom e-shopu

implementing the first University e-shop,

vizuál časopisu charakteristické zjedno-

košického typografa a zároveň pedagóga

ných vlákien a je šetrný k životnému

študenti rôznych fakúlt?“ Prieskum bude

zakúpia najobľúbenejšie produkty

redesigning the quarterly journal HALÓ TU

tenie farebnosti, prehľadnosť a umierne-

Fakulty umení TUKE Mgr. art. Samuela

prostrediu. Na novom redizajne časopisu

prebiehať na webových stránkach iCUBE.

z kolekcie TUKE. Sme hrdí na našu

and designing a new collection of clothing

nosť. Dobrý dizajn je často neviditeľný,

Čarnokého, ArtD. Ilustrácie dopĺňa-

sa podieľala Mgr. art. Eva Jenčuráková

Získané údaje budú následne analyzované

univerzitu a naším cieľom je pokračovať

and presentation items for the University.

čo znamená, že čitateľovi pomáha

júce krátke správy budú pre časopis

v spolupráci s Ing. arch. Evou Adam-

a výsledky budú prístupné pre všetkých

vo vytváraní obchodných a priateľských

You can visit the new iCUBE on the ground

zorientovať sa v texte, pohodlne prečítať

„na mieru“ vytvárať študenti Fakulty

číkovou, ktorá sa jeho tvorbe venuje

študentov. V úzkej spolupráci s rektorá-

vzťahov medzi zamestnancami centra

floor of the main building. Find out more

informácie a poskytuje mu príjemný vizu-

umení TUKE. I samotné logo Haló TU

už niekoľko rokov. Ďalšie výrazné zmeny

tom a fakultami TUKE sa zároveň plánuje

a študentmi, čím chceme prispieť k vytvo-

at https://icube.tuke.sk/wps/portal.

álny zážitok bez toho, aby na seba pútal

prešlo zmenou – jeho nová odľahčená

sa týkajú obsahovej stránky časopisu,

vytvoriť archív užitočných workshopov,

reniu pozitívneho imidžu jednotlivých

pozornosť. Novinkou je použitie rodiny

podoba je v súlade s aktuálnym logom

zvýšeného podielu textov preložených

prednášok a seminárov. Študenti tak budú

fakúlt, najmä však univerzity ako celku.
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SCIENTIST OF THE YEAR OF THE SLOVAK REPUBLIC 2020:
PERSONALITY OF INTERNATIONAL COOPERATION FROM TUKE

THE FIRST HYDROGEN BUS MANUFACTURED IN SLOVAKIA

Vedec roka SR 2020:
Osobnosť medzinárodnej
spolupráce z TUKE

Prvý vodíkový
autobus vyrobený
na Slovensku

Vedec roka SR je ocenenie, ktoré

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.,

Za zmienku tiež stojí aj jeho ďalšia

každoročne udeľuje Centrum vedec-

vďaka svojmu úsiliu v oblasti medzinárod-

medzinárodná spolupráca s rozličnými

ko-technických informácií SR, Sloven-

nej spolupráce zabezpečil fakulte možnosť

vzdelávacími alebo profesijnými inštitú-

ská akadémia vied a Zväz slovenských

podieľať sa na riešení mnohých medzi-

ciami a podnikmi z celého sveta, ktoré

vedeckotechnických spoločností ved-

národných projektov. Hlavne vďaka jeho

sa zaoberajú vedou, výskumom a vzde-

cov za najlepšie dosiahnuté výsledky

podpore, úsiliu a aktivitám v predmetnej

lávaním v oblasti súvisiacej s baníctvom,

Dekan Strojníckej fakulty TUKE

tlak 70 MPa, pri našom autobuse je tlak

je možné tankovať neobmedzene

vo vede a výskume v predchádzajúcom

oblasti sa v súčasnosti na Fakulte baníc-

ekológiou, riadením a geotechnológiou.

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef

rovnakého množstva v rovnako veľkom

veľakrát. Ako rýchlo sa tento svetovo

roku na Slovensku. Cieľom podujatia

tva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Pánovi dekanovi gratulujeme k prestíž-

Živčák, PhD., MPH v utorok 3. 8. 2021

objeme nádrží viac ako 20-násobne

unikátny autobus dostane na naše

Vedec roka SR je profesionálne a spo-

rieši množstvo medzinárodných projek-

nemu oceneniu a želáme i naďalej úspechy

spolu s konateľom firmy ROŠERO – P, s. r. o.,

nižší. To má obrovský prínos pre bez-

cesty bude závisieť aj od predstavite-

ločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie

tov z kategórie Európskeho inovačného

na poli medzinárodnej spolupráce, ktorá

Ladislavom Pavlanským slávnostne

pečnosť, nakoľko vodík je uskladnený

ľov krajov SR; zástupcovia Košického

osobnosti vedeckého života a dostať

a technologického inštitútu (EIT), ktoré

vytvára dobré meno Technickej univer-

odovzdal prvý slovenský vodíkový

v kryštalickej mriežke metalhydrido-

a Prešovského kraja už prejavili záujem.

ich prácu do povedomia verejnosti.

sú súčasťou 3. piliera: Inovatívna Európa

zite v Košiciach, ako i Fakulte baníctva,

autobus za účasti podpredsedu vlády

vých zliatin a pri poškodení zásobníkov

z programu Horizont Európa. Tieto jeho

ekológie, riadenia a geotechnológií.

Richarda Sulíka a rektora Technickej

dochádza len k postupnému uvoľňovaniu

Autori:

Dňa 29. 6. 2021 sa v Moyzesovej sieni

aktivity umožnili rozvinúť významnú

univerzity v Košiciach generálnemu

vodíka do ovzdušia, čo minimalizuje

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

Filozofickej fakulty Univerzity Komen-

medzinárodnú spoluprácu, ktorá patrí

Autor:

riaditeľovi CVTI prof. Jánovi Kyselovi-

riziko výbuchu, s ktorým si ľudia spájajú

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

ského v Bratislave konal 24. ročník

medzi vzorové aj v rámci Technickej uni-

Ing. Silvia Michalková

čovi. Autobus používa na uskladnenie

vodíkové technológie. Samotný autobus

tohto prestížneho oceňovania, v rámci

verzity v Košiciach. V súčasnosti sa vďaka

vodíka jedinečné certifikované zásob-

má dĺžku 799 cm, šírku 230 cm a výšku

Summary:

ktorého mala aj Technická univer-

jeho úsiliu na fakulte rieši 15 projektov

Summary:

níky na vodík na báze metalhydrido-

299 cm. Jeho dojazd 200 km bol navrh-

On 3 August 2021, the representatives

zita v Košiciach svojho nominanta

z kategórie EIT RawMaterials, kde fakulta

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, Ph.D., the

vých zliatin vyvinuté na fakulte, ktoré

nutý s ohľadom na mestskú prevádzku,

of the Faculty of Mechanical Engineering

v kategórii „Osobnosť medzinárod-

pôsobí v pozícii lídra alebo partnera medzi-

Dean of the Faculty of Mining, Ecology, Pro-

umožňujú uskladniť vodík rovnakého

čo by malo vystačiť bez problémov

together with the manager of the company

nej spolupráce“. Nominantom tohto

národných projektov. Na tejto spolupráci

cess Control and Geotechnologies, received

množstva ako pri uskladnení v konvenč-

na celú pracovnú zmenu. Natankova-

Rošero – P, s. r. o., presented the first hydro-

ocenenia bol Dr. h. c. prof. Ing. Michal

sa podieľa viac ako 107 medzinárodných

the prestigious award Scientist of the Year

ných zásobníkoch, no pri oveľa nižších

nie plnej nádrže vodíka s absorpciou

gen bus manufactured in Slovakia. It uses

Cehlár, PhD., dekan Fakulty baníctva,

organizácií, vzdelávacích inštitúcií a roz-

of the Slovak Republic 2020 in the Persona-

tlakoch. Pri dnes predávaných vodíko-

do metalhydridových zliatin je otázkou

unique certified hydrogen tanks developed

ekológie, riadenia a geotechnológií.

ličných podnikov z praxe po celej Európe.

lity of International Cooperation category.

vých vozidlách je normálny prevádzkový

niekoľkých minút a na rozdiel od batérií

at the Faculty of Mechanical Engineering.
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THE INNOVATION OF PROTECTIVE SHIELDS PROVIDES COMFORT AND BETTER FUNCTIONS

SMARTSOC BLENDED MOBILITY 2021

Inovácia ochranných
štítov poskytuje pohodlie
i lepšie funkcie

SmartSoc
Blended Mobility
2021

Starý a nový model ochranného štítu

vývoja a výroby ochranného štítu trval

a pracovné dielne z oblastí Design thin-

2 mesiace a možno ho zhrnúť do troch

king a interkulturálnej komunikácie.

významných míľnikov. Prvým krokom bola

FEI sa zapojilo aj prednáškou „Sensor

výroba prototypu, pri ktorom sa kládol

Systems for People Monitoring in Retire-

dôraz na kvantitatívnu stránku produkcie.

ment Homes“ (prof. Ing. D. Kocur, CSc.,

Prototyp bol testovaný na vzorke probantov,

doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.). V rámci

z čoho vyplynulo, že konštrukcia nezodpo-

tímovej spolupráce mohli študenti spoznať

vedá požiadavkám kladeným na pohodlie

rozdielnosti medzi národmi zo zúčastne-

používateľa. Následne došlo k prepra-

ných krajín a porozumieť, ako pomáhajú

covaniu návrhu a vytvoreniu finálneho

budovať rozmanitosť Európskej únie.

tvaru nosovky. Cenou za finálny tvar, ktorý

Na záver workshopu boli vyhlásené tri

poskytoval pohodlné nosenie a umožňoval

najlepšie tímy, pričom v prvých dvoch nás

súčasné využívanie dioptrických okuliarov

úspešne reprezentovali študenti Marek

aj ochranného štítu, bolo isté zvýšenie

Šmelko a Timea Balhová, ktorým úprimne

náročnosti výroby s využitím 3D tlače, ktorá

blahoželáme. „SmartSoc Blended Mobility

sa v súčasnej dobe realizuje na Katedre

2021 hodnotím veľmi kladne. V praxi sme

energetickej techniky. Po vykonaní testov

si vedeli vyskúšať priebeh celého projektu

na odolnosť a použiteľnosť v bežných pod-

v medzinárodnom tíme. Vedomosti sme

mienkach bola podaná prihláška patentu

vo veľkej miere čerpali z učiva, ktoré sme

a úžitkového vzoru pre ochranu dizajnu.

preberali v škole. Zdokonalenie angličtiny

V kontexte súčasnej globálnej epidémie

vyhotovovaných pomocou 3D tlače z troch

Dňa 28. 7. 2021 bola vo vestníku a registri

ochorenia COVID-19 bol zaznamenaný

kusov na finálny jeden kus, pričom boli

Úradu priemyselného vlastníctva SR zverej-

Študenti Fakulty riadenia a informatiky

technológií (IKT) vzdelávať v oblasti pod-

Škoda len, že nám COVID-19 prekazil

exponenciálny nárast dopytu po osobných

odstránené upevňovacie skrutky.

nená informácia o zápise úžitkového vzoru:

(FRI) UNIZA a Fakulty elektrotechniky

nikania a udržateľného rozvoja s dôrazom

záverečný workshop v slnečnej Valen-

ochranných prostriedkoch. Strojnícka

Po prvých skúsenostiach došlo z pod-

PUV 50140-2020 s názvom „Ochranný

a informatiky (FEI) TUKE sa zúčastnili

na inteligentnú špecializáciu Slovenskej

cii v Španielsku. Ak váhate, či sa zapojiť,

fakulta TUKE promptne zareagovala

netu Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa

štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme

od 3. do 14. 5. 2021 podujatia „2021 Smart-

republiky a krajín partnerov projektu.

alebo nie, ja osobne vám to odporúčam.“

na danú situáciu a začala s výrobou

Živčáka, PhD., MPH, dekana Strojníckej

aerosólu“. Úspech riešiteľov bol zavŕšený,

Soc Online Workshop“. Podujatie bolo orga-

Všetko sa to začalo 15. 2. 2021 ako vir-

Bc. Marek Šmelko

ochranných štítov pomocou 3D tlače

fakulty, k vývoju novej konštrukcie ochran-

opakovaná výroba pokračuje podľa potreby.

nizované v rámci medzinárodného projektu

tuálna mobilita. V roku 2021 sa do pro-

na 22 tlačiarňach, ktoré pracujú nepre-

ného štítu, ktorý k upevneniu nevyužíval

SmartSoc – „Vzdelávanie budúcich IKT

jektových aktivít zapojilo takmer 50 štu-

Autori:

tržite. Ochranné štíty boli distribuované

bežný spôsob pružnej textílie, ale nasa-

Autori:

expertov založené na potrebách smart spo-

dentov a viac ako 30 učiteľov. Študenti

doc. Ing. Peter Márton, PhD. (FRI UNIZA)

v rámci výzvy „Pomôž nemocnici“ mno-

dzuje sa na hlavu podobne ako bežné oku-

Ing. Lukáš Tóth

ločnosti“ (2019-1-SK01-KA203-060789).

si vyskúšali štúdium v angličtine počas

doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. (FEI TUKE)

hým lekárom, zdravotníkom či ľuďom

liare. Na vývoji nového rámu ochranného

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

O aktualitách a výsledkoch projektu

celého semestra a dvojtýždňový pobyt

v prvej línii. Pri spustení výroby ochran-

štítu sa okrem dekana podieľali pracovníci

sa dozviete na www.smartsoc.uniza.sk

na zahraničnej univerzite. Zmiešanou

Summary:

ných štítov boli použité verejne dostupné

Katedry energetickej techniky, kde vznikali

Summary:

a na jeho sociálnych sieťach FB, Instagram

mobilitou sme ponúkli študentom unikátnu

Students of the Faculty of Management

modely, ktoré využívali k upevneniu

alternatívne návrhy modelov a dizajnu.

After experience with the production and

a Linkedln a projektovom YouTube kanáli.

príležitosť pracovať v medzinárodnom

Science and Informatics of the University

ochrannej fólie samostatné spojova-

Dizajn novej konštrukcie ochranného štítu

use of standard protective shields, a new

Koordinátorom projektu je FRI UNIZA,

tíme, kde každý tím riešil prípadovú štúdiu.

of Žilina and the Faculty of Electrical

cie prvky (matice a skrutky). Pracovníci

prechádzal mnohými zmenami, skúškami

protective shield design was developed

FEI je jeho partnerom. Do projektu je

Po 10 týždňoch štúdie posúdili externí

Engineering and Informatics of the

fakulty vypracovali vlastný návrh kon-

niekoľkých prototypov, zmeny konštrukcie

at the initiative of the Dean of the Faculty

zapojených ďalších 10 univerzít z EÚ.

recenzenti. Návrhy z posudkov študenti

Technical University of Košice participated

štrukcie a dizajnu ochranného nosného

sa sústredili na podstatné ergonomické,

of Mechanical Engineering. On 28 July 2021,

Hlavným cieľom projektu je spoločne pri-

zapracovali do podnikateľského plánu

in the event “2021 SmartSoc Online

rámu, ktorý už v sebe obsahoval potrebné

ale aj estetické línie tvaru rámu, a v koneč-

the success was sealed by the entry

praviť podklady pre vyučovanie, pomocou

svojho virtuálneho start-upu. Pre študen-

Workshop” from 3 to 14 May 2021. TUKE

upevňovacie prvky. Nový konštrukčný

nej fáze mali za cieľ zvýšiť aj rýchlosť

of the utility model in the Register

ktorých bude možné vysokoškolských

tov boli pripravené aj zaujímavé pred-

students Marek Šmelko and Timea Balhová

návrh prispel k zníženiu počtu dielov

výroby a znížiť celkové náklady. Celý proces

of Utility Models of the Slovak Republic.

študentov informačných a komunikačných

nášky z oblasti najnovších IKT trendov

were placed in the first two best teams.
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UNIVERZITNÉ STRÁNKY

PREDSTAVENIE PARTNEROV ALIANCIE ULYSSEUS

UNIVERSITY PAGES

MEET ULYSSEUS PARTNER UNIVERSITIES

MCI | The Entrepreneurial School®
(Austria) located in Innsbruck, in the heart

Meet Ulysseus
Partner Universities*

of the Alps, offers future-oriented studies
with excellent prospects for more than
3,500 students from all over the world.
It links together the best out of science,
economy and consulting to the unique
concept of bridging university and
business. It stands for internationality,
academic quality, practice orientation,
innovation, close cooperation with
industry, solution-oriented research
and development, international renown,
first-class infrastructure, high level
of customer and service orientation
and is accredited and ranked by various
institutions for its outstanding quality.
Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finland) is the second largest in the
country with more than 11,000 students
from over 100 different countries. It is one
of the most strongly business orientated
universities of applied sciences in Northern Europe. Through education, research
and development, it prepares professionals for business and services. Its roots
are deep in entrepreneurship and working
life. It focuses on co-operation, entrepreneurship, innovation and internationality.
Technical University of Košice
(Slovakia) is internationally recognized
institution providing technical, economical and artistic education, research and
smart solutions. Interconnection of its
9 faculties with a diverse focus creates
unique environment for over 9,000 stu-

University of Seville (Spain)

Université Côte d'Azur (France)

University of Genoa (Italy) is one of

dents and 1,600 staff members.

coordinates Ulysseus European Univer-

has been an experimental university

the world oldest universities. Established in

It focuses on innovation and cooperation

sity alliance and is a historic university

since 2020 replacing both the Université

1471, it is now a significant public, compre-

with industry and public sector, and is

with strong roots in its city and region,

Nice Sophia Antipolis and the Commu-

hensive university. It offers 131 BSc/ MSc,

actively involved in numerous research,

together with powerful international links.

nauté d'Universités et d'Etablissements

27 second-level masters, 28 PhD study

mobility and educational projects.

It is the second largest university in Spain,

Université Côte d'Azur. It includes major

programs, and 44 specialization schools

with relevant and robust comprehensive

academic institutions from the south

and is a community of 34,000 students,

Author:

formation and internationally recognised

east of France. The aim of its setting up

800 professors, 770 researchers

Ing. Katarína Valentová

by its academic excellence, research,

in the heart of the region is to develop

and 1,200 administrative/technical staff.

and technology transfer background.

a university of excellence in the fields

This community carries out hundreds

Zhrnutie:

of research, education and innovation

of international, European, national pro-

Okrem Technickej univerzity v Košiciach

so that it becomes a driving force in its

jects as well as active spin-off companies

je súčasťou aliancie Ulysseus ďalších päť

region. Université Côte d'Azur is one

and national/international patents.

európskych vzdelávacích inštitúcií: University of Seville (Španielsko), Université

of the 9 best French research-intensive
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universities which received the pres-

*For more information on this topic

Côte d'Azur (Francúzsko), University

tigious Initiative d'Excellence label.

please visit https://icube.tuke.sk/wps/

of Genoa (Taliansko), MCI | The Entrepre-

portal/icube/pre-studentov/aktuality?-

neurial School® (Rakúsko) a Haaga-Helia

category=tuke_shared_items/cat-7.

University of Applied Sciences (Fínsko).
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ŠTUDENTSKÉ RIADKY

STUDENT LINES

THE THIRTEENTH ROUND OF THE START-UP COMPETITION HAS ITS WINNERS

SUMMER IT ACADEMY FOR CHILDREN FROM LUNÍK IX

Trináste kolo súťaže
startupov má svojich víťazov

Letná IT akadémia
pre deti z Luníka IX
V Košice IT Valley patril posledný júlový

sa deti podarilo zaujať interaktívnym

Počas celého týždňa mali rozdelený

týždeň Letnej akadémii detí z Luníka IX.

kvízom. Ten bol zameraný na schop-

program do dvoch častí. Prvá časť

Košice IT Valley pripravilo v priestoroch

nosť rozlišovať skutočné a podvodné

bola praktická, kde školáci programo-

Univerzitného vedeckého parku TECH-

správy alebo informácie. Vyskúšali

vali LEGO roboty, poobedňajšia časť

NICOM, ktorý bol partnerom aktivity,

sme si, ako vytvoriť čo najodolnejšie

sa niesla skôr v teoretickom duchu,

letné popoludnia digitálnej zručnosti.

heslá, a prečo je to vlastne potrebné.

kde im na témy prednášali hostia, ktorí
prijali pozvanie od Košice IT Valley.

Letná IT akadémia bola organizovaná spo-

Odborná komisia 13. kola súťaže startupov. Foto: UVP TECHNICOM

ločne s občianskym združením ETP Slo-

Týždeň sme zakončili neformálnou

vensko. Cieľom bolo zlepšiť ich digitálne

diskusiou s „hackerom“, UI a UX dizaj-

Autor:

zručnosti a posilniť vedomie o nástra-

nérom Matejom Lukáčom, CEO Nolimit

doc. Ing. František Jakab, PhD.

hách, ktorým čelíme, keď sme online.

DEVELOPERS: „S deťmi sme sa rozprávali o problémoch, ktoré prináša

Summary:

Účastníci zažili v príjemných a moder-

online priestor. Zistili sme, že majú

In Košice IT Valley, the last week

ných priestoroch UVP TECHNICOM

množstvo profilov na Facebooku,

of July belonged to the Summer

Súťažná prezentácia startupu.

popoludnia plné interaktívnych predná-

na ktorých majú vytvorené priemerné

Academy for children from Luník IX.

Foto: UVP TECHNICOM

šok. O tom, ako vlastne vznikli sociálne

heslá, a majú v nich neporiadok.“

From a theoretical point of view,
children were educated in the field

siete a ako sa dá prejsť od používania
Dňa 9. 6. 2021 sa konalo v priestoroch

storePredictor – predmetom záujmu

„Hi-Tech“ firiem. Za krátke obdobie svojej

smartfónu k jeho zmysluplnému vyu-

Okrem času stráveného v priestoroch

of meaningful use of smartphones,

UVP TECHNICOM už 13. kolo jednej

startupu je predikcia obratov elektro-

činnosti získalo Startup centrum dobré

žívaniu, deťom rozprával projektový

UVP TECHNICOM sa deti vzdelávali

decent behaviour on social networks

z najstarších súťaží startupov na Slo-

nických obchodov; wellnesso – zame-

meno organizáciou aktivít na identifikáciu

manažér Košice IT Valley Viktor Mitruk.

v priestoroch komunitného centra

or security in the online space.

vensku – „Máš nápad? Prezentuj svoj

riava sa na trh služieb v oblasti wellness

a podporu inovatívnych riešení a stalo

na Krčméryho 2 aj v Kultúrno-spolo-

The practical part of the Academy

startup!“ ktorú vyhlasuje od roku 2014

a beauty aktivít; Sigred – cieľom je vývoj

sa významným elementom inovačného

Kde sú hranice slušnosti v zdanlivej

čenskom centre na Pribinovej 1.

consisted of programming LEGO robots.

dvakrát ročne rektor TUKE prostredníc-

aplikácie ponúkajúcej predaj a nákup

potenciálu regiónu s celoslovenským

anonymite sociálnych sietí sme preberali

tvom Startup centra UVP TECHNICOM.

tovarov pre študentskú komunitu a star-

dopadom. Súťaž „Máš nápad? Prezentuj

v diskusne ladenej prednáške s Líviou

tup; Univerzálna vernostná karta – cie-

svoj startup!“ je organizovaná každých

Gaľovou, komunikačnou špecialistkou

Startupy súťažili o pobyt v Startup

ľom je ponuka riešenia, ktoré nahradí

6 mesiacov. Od roku 2014 sa do súťaže

z DT IT Solutions Slovakia: „Tak ako

centre, v rámci ktorého absolvujú

množstvo existujúcich vernostných kariet.

zapojilo takmer 180 inovatívnych pro-

v reálnom živote vedia slová ublížiť

jektov a viac ako 70 startupov získalo

a mnohí z rozhovoru odídu s plačom,

možnosť absolvovať 6-mesačný pobyt.

platí to aj vo virtuálnom svete. Je dôle-

6-mesačný intenzívny akceleračný
program zameraný na podporu rozvoja

O postupujúcich startupoch rozhodla

ich inovatívnych projektov. Do finále

odborná komisia pod vedením jej pred-

13. kola súťaže postúpilo 8 inovatív-

sedu, prorektora TUKE – prof. Ing. A. Čiž-

Autor:

komentáre do žiadneho sveta nepat-

nych projektov (z 12 prihlásených).

mára, CSc. Trináste kolo súťaže bolo

doc. Ing. František Jakab, PhD.

ria. Zároveň im chceme ukázať, ako by

Porota do predinkubačného pobytu

organizované v úzkej spolupráci

v Startup centre vybrala 7 projektov:

s „innovlab“ (DT IT Solution Slovakia).

žité upozorňovať na to, že nenávistné

na nich mali aj reagovať a ako pomôcť
Summary:

človeku, ktorému boli adresované.”

On 9 June 2021 the 13th round of the
21Games OZ – zameriava sa na inova-

Startup centrum UVP TECHNICOM

start-up competition “Do you have

V rámci prednášok boli účastníci upo-

tívne budovanie gamingovej vývojárskej

vzniklo v roku 2014 a je jedným z kľúčo-

an idea? Present your start-up!” took

zornení na nástrahy online sveta, ktoré

komunity na Slovensku; beautyslo-

vých komponentov ekosystému akcelerá-

place in the premises of USP TECHNICOM.

pohyb na internete so sebou prináša.

vakia – cieľom je vývoj portálového

cie podnikania na TUKE v rámci štruktúry

The jury selected 7 projects for a 6-month

Pavlovi Sokolovi, vedúcemu tímu na rie-

riešenia pre podporu cestovného

Univerzitného vedeckého parku TECH-

stay at the Startup center: 21Games OZ,

šenie počítačových bezpečnostných

ruchu v SR; Gamescrunch – zameriava

NICOM. Jeho cieľom je poskytnúť pros-

beautyslovakia, Gamescrunch, storePre-

incidentov na UPJŠ (CSIRT-UPJS)

sa na organizáciu aktivít zameraných

tredie pre zabezpečenie akceleračného

dictor, wellnesso, Sigred, Univerzálna

a odbornému asistentovi na Ústave infor-

Účastníci Letnej IT akadémie z Luníka IX. v priestoroch UVP TECHNICOM.

na problematiku herného priemyslu;

procesu pre vznik malých a stredných

vernostná karta (Universal Loyalty Card).

matiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ,

Foto: UVP TECHNICOM
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PHOTOGRAMMETRY WORKSHOP: PRESERVING SLOVAKIAN HERITAGE

THE REALITY OF THE DIGITAL WORLD

Workshop fotogrametrie:
Preserving Slovakian Heritage

Realita
digitálneho sveta

3D dokumentácia sochy Sándora Máraiho v Košiciach. Foto: archív FU TUKE

pamiatok (resp. sôch) a historických objek-

Dištančná forma výučby nesporne

na tému digitálnej kultúry – celkovo

sveta je výstupom rovnomenného pro-

tov osadených vo verejnom priestore Košíc

znásobila čas, ktorý trávime v digitálnom

85 originálnych diel. Spolu 29 mla-

jektu, ktorý bol vypracovaný v ateliéri

a Banskej Bystrice. Skenované 3D objekty

svete. Aké sú jeho pozitívne stránky a ako

dých tvorcov 2. až 5. ročníka ŠP Dizajn

Vizuálna komunikácia pod vedením

sa stali súčasťou otvorenej online databázy

naopak vyzerá jeho odvrátená tvár? Mladí

výtvarne stvárnilo svoje postoje týkajúce

doc. Mgr. art. Andreja Haščáka, ArtD.

kultúrnych artefaktov (https://cyark.org/

dizajnéri z ateliéru Vizuálna komuniká-

sa digitálneho sveta. Reagovali na témy

Tento projekt z verejných zdrojov

projects/slovakia-heritage-workshop/

cia, Fakulta umení TUKE, na tieto otázky

ako je vplyv, ale aj odvrátená stránka či

podporil Fond na podporu umenia.

overview), ktorú zdieľa organizácia

zareagovali prostredníctvom plagátu,

anonymita sociálnych sietí, závislosť na

CyArk na svojom portáli.

grafickej skratky, animácie, autorskej

digitálnom svete versus túžba po živote

Autori:

knihy alebo typografickej kompozície

v offline priestore, fenomén kryptomien,

Mgr. art. Andrea Kováčová

Úzko špecializovaný workshop, ktorý bol

kreatívne a neraz aj kriticky. Výstupom

(ne)kultúra vyjadrovania a slovného

Mgr. art. Eva Jenčuráková

realizovaný medzinárodným konzorciom

ich tvorby je online aj offline výstava pod

prejavu na internete, hoaxy, autorita

partnerov, prispel synergicky k vyššie uve-

názvom Realita digitálneho sveta. Offline

novodobých followerov či influencerov,

Summary:

deným cieľom. Záštitu nad workshopom

forma výstavy zahŕňala 70 vystavených

ako aj (ne)stabilita a neraz i nutnosť

In their work, young designers from

prevzal prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.

prác (plagáty, grafické skratky, typogra-

internetového pripojenia. Osobit-

the Visual Communication Studio

a koordináciu a art directing zabezpečil tím

fické kompozície), ktoré boli verejnosti

nou kategóriou sú diela poukazujúce

of the Faculty of Arts, respond to the

FU TUKE (Ateliér nových médií) pod vede-

prístupné od 21. 7. 2021 do 9. 9. 2021

na kyberšikanu a otázku slobody pre-

positive aspects and the downside of

ním Mgr. art. Ing. Richarda Kittu, ArtD.

v priestoroch Campus Gallery, Park

javu v online priestore. Mladí dizajnéri,

the digital world. The output is an online

Workshop je ďalšou inšpiratívnou koe-

Komenského 7. Do 21. 10. 2021 je

ktorí sú online kultúrou snáď ovplyvnení

and offline exhibition of student work

dukačnou aktivitou, ktorá rozšírila rámec

verejnosti zároveň prístupná aj jej online

najviac, stavajú pozorovateľa aj pred

entitled The Reality of the Digital World.

štandardných odborných predmetov

verzia vo forme virtuálnej galérie

neľahké otázky týkajúce sa ideálu krásy

Until 21 October 2021, the online

na Fakulte umení TUKE. V prípade fotogra-

(bit.ly/3ye819r), kde si návštevníci môžu

v digitálnom svete, jeho bezpečnosti,

version of the exhibition in the form

Zachovanie a digitalizácia kultúrneho

bola do projektu zapojená aj Akadémia

metrie môžeme hovoriť o segmente, ktorý

pozrieť výstavu doplnenú o 3 autorské

ako aj jeho ďalšieho vývoja v blízkej

of a virtual gallery is available to the

dedičstva patrí k spoločensky význam-

umení v Banskej Bystrici. Odbornú časť

je využiteľný aj pre ďalšie, nielen umelecké

knihy, animácie a krátke videá reagujúce

budúcnosti. Výstava Realita digitálneho

public via the link: bit.ly/3ye819r.

ným témam, pretože historické pamiatky

a lektoring zabezpečovala americká

oblasti, a ktorý sa stáva neoddeliteľnou

sú z rôznych dôvodov v permanentnom

nezisková organizácia CyArk a nadná-

súčasťou každodennej kreatívnej praxe.

ohrození. Medzi najzásadnejšie hrozby

rodná spoločnosť Epic Games v podobe

Videodokumentácia workshopu

patrí zvýšená miera urbanizácie, zmena

slovenského developera unikátneho

je dostupná online:

klímy a prírodné katastrofy, alebo ich

softvéru – Capturing Reality. Mimocho-

www.academia.edu/video/lvz8Dl.

politicky či nábožensky motivované

dom, spoločnosť CyArk vznikla v roku 2003

poškodzovanie. Nemenej významným fak-

a je priekopníkom v používaní 3D ske-

Autor:

torom pri zachovaní kultúrnych artefaktov

novacích technológií pri dokumentovaní

Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

pre budúce generácie je aj nedostatok

svetových kultúrnych artefaktov. Work-

financií na údržbu a obnovu pamiatok.

shopu sa zúčastnilo takmer 20 študen-

Summary:

tov a pedagógov z Fakulty umení TUKE.

Almost 20 students and teachers from

Workshop Preserving Slovakian Heritage

Okrem vedomostí a praktických zručností

the Faculty of Arts participated in the

prebiehal 1. – 11. júna 2021 paralelne

z oblasti fotogrametrie získali prístup

Preserving Slovakian Heritage workshop,

v 2 slovenských mestách – v Košiciach

k špecializovanému softvéru, ktorý dokáže

which took place in Košice and Banská

a Banskej Bystrici. Workshop mal formu

vytvoriť 3D objekt zo súboru 2D fotografií.

Bystrica from 1 to 11 June 2021. In addi-

samostatného projektu, na ktorom parti-

Súčasťou workshopu boli tiež prezentácie

tion to knowledge and practical skills

cipovali domáce a zahraničné inštitúcie.

o dôležitosti ochrany kultúrnej identity

in the field of photogrammetry, partici-

Podujatie finančne podporila Americká

a diverzity. Študenti oboch umeleckých

pants also gained access to specialized

ambasáda na Slovensku a okrem Fakulty

vysokých škôl vytvorili počas workshopu

software that helps in the increasingly

umení Technickej univerzity v Košiciach

3D modely architektonických častí

important digitization of cultural heritage.
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ŠTUDENTSKÉ RIADKY

STUDENT LINES

SPORTS SUMMER WITH TUKE 2021

TWENTY YEARS OF FLOORBALL AT TUKE

Športové leto
s TUKE 2021

Dvadsať rokov
florbalu na TUKE
Florbalový klub Akademik TU Košice
si tento rok pripomína 20 rokov svojej
existencie. História klubu Akademik
TU Košice sa začala oficiálne písať v roku
2001, keď sa niekoľko študentov prevažne
z prostredia internátov na Jedlíkovej
zúčastnilo prvého florbalového turnaja,
ktorý organizovala KTV TUKE.
Študenti boli nadšení, a preto bolo len
otázkou času jeho zaradenie do programu
výberovej telesnej výchovy. Technická
univerzita v Košiciach v spolupráci
s Katedrou telesnej výchovy im vytvorila
vhodné podmienky, ale malo to jeden
háčik – chýbala konkurencia.

Katedra telesnej výchovy TUKE orga-

V akademickom športovom centre

Populárne aktivity ako futbal, florbal,

Výbornou propagáciou tohoto športu

nizovala v úvode júla už tradične prí-

na Jedlíkovej ulici si zase prišli na svoje

stolný tenis, bedminton či vybíjaná

medzi študentmi košickej „Techniky“ boli

mestské športové tábory „Športové

malí florbalisti, ktorí si popri zlepšovaní

boli doplnené i súťažou pohybových

prvé florbalové turnaje v zimnom a letnom

leto s TUKE“. Na v poradí už šiestom

svojich florbalových zručností vyskú-

zručností a vedomostným kvízom.

semestri (Salibandy cup o Pohár dekana

ročníku tejto aktivity sa počas dvoch

šali aj bedminton, stolný tenis, futbal

týždňov vystriedala takmer stovka

či vybíjanú. Na diskusiu s mladými

Inštruktorom, ktorými boli odborní

sezóna sa už niesla v znamení premié-

do mužstva potrebnú mladícku dravosť

získali zlaté medaily v oboch najvyš-

športuchtivých detí. V porovnaní

športovými nádejami prijali pozvanie

asistenti z KTV TUKE, dali dva týždne

rového ročníka košickej Vysokoškolskej

a skúsenosti starších hráčov, ale ani

ších kategóriách. To všetko symbo-

s minulými ročníkmi bol tento obohatený

florbalový reprezentant Slovenska

strávené s deťmi zabrať, no ako sa spo-

ligy, ktorá bola podnetom pre vytvorenie

sezóna, ktorá mala byť pre klub zlo-

licky – na 15. výročie založenia klubu.

o tematické športové tábory – Fut-

Lukáš Řezanina a florbalový rozhodca

ločne zhodli, spokojnosť detí a úsmev

súťaží aj pre ďalšie vekové kategórie.

mová, neznamenala najvyššie umiest-

Okrem klubových úspechov ATU dlhodobo

balové a Florbalové leto s TUKE.

Peter Bezeg. Florbalový týždeň uzav-

na ich tvárach je tou najväčšou odmenou

Práve vďaka lige, v ktorej vysokoškoláci

nenie a hráči sa museli uspokojiť „iba“

vychováva aj reprezentantov Slovenska,

reli deti minigolfom a zmrzlinou.

a motiváciou do ďalšej práce. Všetky

medzi sebou súperili o víťazstvá a celkový

s bronzom. Ročník 2014/2015 zna-

ktorí reprezentujú nielen TUKE, ale pre-

Na štadióne TUKE si malí futbalisti mali

Paralelne s týmito tematickými kempmi

deti z týchto táborov si v posledný deň

triumf, sa objavilo niekoľko potenciálnych

menal pre klub historicky prvé finále

dovšetkým našu krajinu na najvyššej

možnosť počas jedného týždňa nielen

sa uskutočnili i tradičné multišportové

prevzali účastnícke medaily, diplomy

uchádzačov o dres vo florbalovom klube

play-off, ale exkluzívnu jazdu vo vyra-

medzinárodnej scéne (Majstrovstvá sveta

do sýtosti zatrénovať, ale zažili i omnoho

prímestské tábory, kde športuchtivé

a darčekové tašky, pretože na Športovom

ATU Košice. Prvý zápočet z predmetu

ďovacej časti prekazila mladému tímu

mužov, Majstrovstvá sveta juniorov, Aka-

viac. Popri futbalových tréningoch si deti

deti z Košíc okúsili, čo to znamená plaviť

lete s TUKE je víťazom skutočne každý.

„organizácia“ zapísali košickým vyso-

FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina, ktorá

demické majstrovstvá sveta).

vyskúšali aj iné zaujímavé aktivity ako

sa na paddleboarde, kajaku, splaviť

koškolákom do indexu v roku 2003, keď

získala premiérové zlato a nám bol prisú-

bowling, florbal, paintball, vedomostný

si svoju prvú vlnu na rafte či strieľať

Autor:

sa TUKE výborne zhostila usporiadania

dený vicemajstrovský titul so strieborným

Autor:

kvíz, súťaž futbalových zručností a záve-

zo vzduchovky. Čerešničkou na torte bolo

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

prvých akademických majstrovstiev

odleskom v podobe 2. miesta.

Mgr. Juraj Dudovič

rečný guláš na Alpinke. Na Futbalové leto

už tradične vodné lyžovanie na košic-

s TUKE prijali pozvanie viaceré zaujímavé

kom Jazere. Medzi športoviskami sa deti

Summary:

Nasledujúca sezóna sa však pre ATU stala

Summary:

futbalové osobnosti Slovenska: rozhodca

presúvali na bicykloch, navštívili na nich

In July, the Department of Physical

V ročníku 2003/2004 mohli hráči ATU dví-

naozaj zlomovou. Podarilo sa mu totiž

This year, the Akademik TU Košice

UEFA Filip Glova, tréner 1. FC Košice

Alpinku i cvičnú skalu – Rokodromo

Education of TUKE organized the sixth

hať nad hlavu cennú trofej, ale v priamom

ovládnuť juniorskú i mužskú extraligu,

floorball club commemorates 20 years

Jozef Vukušič či reprezentant Slovenska

v Čermeli a najazdili tak v priebehu

year of the “Sports Summer with TUKE”.

súboji o titul neuspeli proti dlhoročnému

keď juniori zosadili z trónu predošlých

of its existence. In addition to signi-

Ondrej Duda. Tí dokonale potešili malých

týždňa takmer sto kilometrov. Týždeň

Almost one hundred children experienced

vládcovi extraligy HKL-MJM Petržalka

majstrov zo Žiliny a muži si poradili

ficant awards, it can also be proud

futbalistov svojou prítomnosťou a odpo-

deti ukončili obľúbenou opekačkou

a varied sports program and meetings

a museli sa tak uspokojiť so striebornou

v prestížnom mestskom derby s Florkom

of the education of Slovakia's repre-

vedali im na množstvo zvedavých otázok.

spojenou s minigolfom na Bankove.

with important athletes during two weeks.

priečkou. Ročník 2010/2011 priniesol

Košice. Prvýkrát v histórii tak hráči ATU

sentatives on the international scene.

30

HALÓ TU

Stavebnej fakulty a Exel cup). Ďalšia

Slovenska.

HALÓ TU

31

NEWS IN BRIEF

NEWS IN BRIEF

Strengthening
TUKE International
Partnerships

June Celebration of the
Faculty of Mechanical
Engineering 2021

The Faculty of Aeronautics
and the Faculty of Arts
Have New Deans

Online
TUKE Children's
University 2021

Opening of the
Battery Research and
Innovation Laboratory

The TUKE Doctoral
Student Became the
Paralympic Winner

On 4 June 2021, TUKE was honou-

On 25 June 2021, the June celebration

Two faculties of the Technical University

This year's TUKE Children's University 2021

On 18 August 2021, the Faculty of Mate-

Samuel Andrejčík, the TUKE student

red by the visit of the new Ambassa-

of employees and doctoral students

of Košice have new deans.

took place online again. Competitors had

rials, Metallurgy and Recycling of TUKE

of the Faculty of Electrical Engineering

dor of Japan, H. E. Mr. Makoto Naka-

of the Faculty of Mechanical Engine-

At the beginning of May 2021,

the opportunity to participate in tasks,

solemnly signed together with the

and Informatics and the Slovak national

gawa, who has been in office since

ering of TUKE took place in teaching

doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP,

quizzes and competitions organized by

Institute of Materials Research SAS

boccia team member, won a gold medal

20 August 2020, and it was his first

and training centre in Herľany. Great

took over the post of the Dean

TUKE faculties and to win valuable prizes.

and the Institute of Geotechnics SAS in

in the BC4 class at the Paralympic Games

personal visit to a university in Slovakia.

weather and the opportunity to see each

of the Faculty of Aeronautics and in

In addition to competitions, several lectures

Košice the “Agreement on Cooperation

in Tokyo. In the final, he defeated Pornchok

On 18 June 2021, H. E. Nigel Marcus Baker,

other after a year were appreciated by

four-year term of office replaced

were prepared for them. As part of the acti-

for the Establishment of a Joint Battery

Larpyen from Thailand 4-0. After the silver

Ambassador of the United Kingdom

all. As every year, not only the excel-

the previous Dean of this faculty,

vities of the Faculty of Materials, Metallurgy

Research and Innovation Laboratory”.

from 2016 Paralympics in Rio de Janeiro,

of Great Britain and Northern Ireland,

lent food was served but many sports

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

and Recycling, the children could watch

The purpose of this cooperation is the

Andrejčík added the most valuable metal

visited three universities in Košice.

activities and awards for exceptional

Szabo, PhD., MBA, LL.M., adjunct prof.

several videos and afterwards participate in

integration of research capacities into

to his Paralympic collection. “It's a great

The initial reception took place at the

results in 2020 were prepared. In the

On 5 May 2021, prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.,

a knowledge quiz. The Faculty of Civil Engi-

the joint platform of the Faculty of Mate-

feeling. I am very happy that the five years

premises of the UPJŠ Rectorate in the

category of “Pedagogical Personality

was appointed to the position of Dean

neering has prepared several interactive

rials, Metallurgy and Recycling of TUKE,

of waiting for the Paralympics are over and

presence of three rectors. After a tour

of the Year”, prof. Bača, who received

of the Faculty of Arts for the term of office

tasks for children, including the design of

the Institute of Materials Research SAS

that none of the preparations have been

of the UPJŠ premises, the Ambassador

the most votes from students, has won

2021 – 2025. He took over this function

a birdhouse, the construction of an excep-

and the Institute of Geotechnics SAS

wasted. We worked really hard. Until the

moved to the premises of our university.

for the second time in a row. It was

after the previous Dean doc. Ing. Ján

tional bridge or the drawing of a constru-

in Košice. This platform will enable

final day, everything went so well that today

On 29 June 2021, H. E. Barbara Wolf,

also an opportunity to say goodbye

Kanócz, CSc., who has been the Dean

ction shaft. The activities of the Faculty of

effective research and development

I am wearing a gold medal and for the next

Ambassador of the Federal Republic

to three retiring professors – prof. Homi-

for two terms since 2013. We wish both

Arts included several art and photography

in new materials for battery systems,

three years until Paris I will be the reigning

of Germany, accompanied by prof. Juraj

šin, prof. Mihók and prof. Šimšík.

newly appointed deans a lot of success.

competitions, two quizzes and an online

smart monitoring of properties and

Paralympic champion,” said 24-year-old

interactive lecture for children. We believe

transfer of research results into con-

Andrejčík for the paralympic.sk website.

many in Košice, visited the TUKE.

Author:

Author:

that these activities not only made the

crete innovative solutions. We can be

The Slovak sensation in Tokyo continued

The morning of 2 July 2021 was in the

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

Mgr. art. Eva Jenčuráková

summer more pleasant for the children,

the part of the latest trends only thanks

with the success of the trio consisting of

spirit of strengthening the French-Slovak

but that they also learned something new.

to skilful and passionate scientists.

Samuel Andrejčík, Michaela Balcová and

partnership as our university was visited

We congratulate all the winners of the

by a delegation consisting of Mr. Christo-

online TUKE Children's University 2021,

Author:

phe Léonzi, Ambassador of the Republic

and we thank the organisers of the acti-

Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.

of France, Mr. Jean-Marc Cassam-Chenaï,

vities for their time and energy dedicated

Cultural Adviser and Director of the French

to the education of children and the young.

Banský, the Honorary Consul of Ger-

Martin Strehársky. Athletes retained GOLD
in the BC4 mixed pairs competition.
Congratulations!
Author:

Institute in Slovakia, Mr. Yan Pautrat,
Attaché for Academic and Scientific

Author:

Cooperation, and Mr. Ján Mati, Presi-

Mgr. art. Eva Jenčuráková

Ing. Adrián Harčár, PhD.

dent of the French Alliance in Košice.
On 5 August 2021, the TUKE executives
welcomed on the premises of the University the Chinese delegation consisting
of Lijie Sun, Ambassador of People's
Republic of China, Xuxin Yu, Commercial
Counsellor, Jie Zhou, Head of the Political
Section, and Shenmin Zhang, the Third
Secretary of the Commercial Section.
The Rector of TUKE, prof. Stanislav Kmeť,
acquainted the guests with the current state and the latest results of our
university and outlined the directions
of further development in its key domains.
The program of visits continued with tours

Ilustration: “Winner”

of selected workplaces and laboratories.

Author: Kristína Roxerová, 5th grade
New Media Studio

Author:

Department of Fine Arts and Intermedia

Editors of HALÓ TU

Faculty of Arts TUKE
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REDAKCIA HALÓ TU

ARTICLES AVAILABLE IN THE ELECTRONIC VERSION OF HALÓ TU

E-SHOP OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE

Dočítate sa
v elektronickom HALÓ TU

E-shop
Technickej univerzity
v Košiciach

únii inkorporovaná do študijných programov. Súčasťou projektu „Verejné obstarávanie v Európskej únii – Jean Monnet Module
600477-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE“ boli vzdelávacie aj výskumné aktivity.
Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť
a zaviesť nový predmet s názvom „Verejné
obstarávanie v Európskej únii“ do ponuky
predmetov pre študentov EkF TUKE,
ktorých štúdium sa týka verejných financií,
verejnej správy a hospodárenia s verejnými
financiami. Ďalšie informácie o projekte
sú dostupné na http://www.eupp.sk.
Autor: Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.

Cezhraničná sieť
energeticky
udržateľných univerzít

FBERG – Študentská
vedecká konferencia
2021

dopĺňa aj novinka – možnosť publikovať

V rámci projektu „Cezhraničná

Na FBERG sa pod patronátom dekana

články v elektronickej verzii. Počnúc

sieť energeticky udržateľných

Dr. h. c. prof. Ing. Michala Cehlára, PhD.,

prvým číslom 30. ročníka budú všetky

univerzít – NET4ENERGY“

tradične v snahe naďalej rozvíjať štu-

príspevky, ktoré boli vydané v tlačenej

(projekt č. HUSKROUA/1702/6.1/0075),

dentské aktivity uskutočnila ŠVK 2021.

forme, dostupné aj jednoduchým prekli-

ktorej cieľom je podporiť cezhraničnú sieť

Tento rok konferencia prebiehala za prís-

kom z webstránky našej univerzity. Elek-

univerzít ako aktívnych činiteľov ener-

nych protiepidemiologických opatrení

tronická verzia HALÓ TU umožní uverejniť

getickej účinnosti s vlastnými akčnými

online formou s podporou platformy

viac článkov o podujatiach či projektoch

plánmi pre trvalo udržateľnú energiu,

Webex. Sekcie boli opakovane upravené

realizovaných na fakultách TUKE než

pripraviť súbor nástrojov a pilotných

medzinárodnému projektu „Student

bolo doposiaľ možné prostredníctvom

zariadení na obnoviteľné zdroje ener-

Scientific Professional Activities“ (SSPA)

tlačenej formy časopisu. Povzbudzujeme

gie tak, aby sa podporili univerzity ako

realizovanému na HGF, VŠB-TU Ostrava.

čitateľov HALÓ TU, aby virtuálne prelisto-

vzdelávacie a výskumné pracoviská

Fakultné kolo sa uskutočnilo 29. 4. 2021

vali všetky stránky na https://icube.tuke.

so skutočnou úsporou nákladov, bol

a výsledky boli vyhlásené online za účasti

sk/wps/portal/icube/pre-studentov/

realizovaný medzinárodný online Work-

predsedov komisií a prodekanky pre vzde-

aktuality?category=tuke_shared_items/

shop na tému „Elaboration of active

lávanie doc. Ing. A. Rosovej, PhD.

cat-7 a prečítali si viac o nasledujúcich

house concept for public buildings“.

Autor: doc. Ing. Slavomír Labant, PhD.

aktivitách z diania na našej univerzite.

Autor: Ing. Zsolt Čonka, PhD.

Spolu so začiatkom akademického
roka 2021/2022 sa začína nová etapa
aj pre HALÓ TU. Výrazne sa zvýšil podiel
textov, ktoré sú preložené do angličtiny.
Vizuálnu premenu časopisu súčasne

Summary:

Prečítajte si
nové HALÓ TU
elektronicky!
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Verejné obstarávanie
v Európskej únii

The new electronic version of the
HALÓ TU magazine makes it possible to
publish more articles about events or pro-

Navštívte nás na webstránke

jects implemented at TUKE faculties. Visit

eshop.tuke.sk

Ekonomická fakulta TUKE realizovala

https://icube.tuke.sk/wps/portal/icube/

alebo sa zastavte osobne

v rokoch 2018 – 2021 v rámci programu

pre-studentov/aktuality?category=tuke_

v iCUBE na prízemí

Erasmus+ projekt, vďaka ktorému bola

shared_items/cat-7 for more information

hlavnej budovy TUKE, Letná 9.

téma verejného obstarávania v Európskej

on other current events at the University.

Po – Št: 8.30 h – 14.00 h, Pi: 8.30 h – 12.00 h

