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Publikácia k 20. výročiu Katolíckej univerzite 
v  Ružomberku bojuje o knihu Liptova v kategórii 
Odborná literatúra. Hlasovanie prebieha do 11. apríla 
2021 aj v online priestore na uvedenom linku.


14. ročník čitateľskej súťaže vyhlásil Žilinský samosprávny 
kraj a Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-
Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Kniha, ktorá získa 
najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Liptova 
2020. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude  23.  apríla 2021 
o  16.00 hod. Z  nominovaných kníh, ktoré sa umiestnia 
na  prvých troch miestach súťaže v  každom regióne 
Žilinského kraja bude zostavená putovná výstava, 
ktorá  bude postupne prezentovaná v  každej regionálnej 
knižnici Žilinského samosprávneho kraja.


Publikácia k 20. výročiu Katolíckej univerzite 
v Ružomberku „Formujeme mysle 

a srdcia“ súťaží o knihu Liptova 2020

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/publikacia-formujeme-mysle-a-srdcia-sutazi-o-knihu-
liptova-2020
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Prešovská univerzita v Prešove spustila výučbu 
včelárstva, na svojom pozemku zriadi včelnice

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/univerzita-spustila-vyucbu-vcelarstva-na-svojom-
pozemku-zriadi-vcelnice


Prešovská univerzita v Prešove zaradila do vzdelávacieho 
programu v letnom semestri nový predmet včelárstvo. 
Je  zameraný na výučbu starostlivosti o včely, pričom 
praktická časť sa bude realizovať v novozriadených 
univerzitných včelniciach.

Prešovská univerzita spolupracuje s  občianskym 
združením Komunitná včelia záhrada už niekoľko rokov. 
Spoločné partnerstvo obe strany rozšírili podpísaním 
Memoranda o  spolupráci v  oblasti osvety, vzdelávania, 
výchovy a výskumu so zameraním na ochranu životného 
prostredia, predovšetkým včiel a opeľovačov. 

„Našim cieľom je v  prvom rade prispieť k ozdraveniu 
ekosystému v  meste Prešov, na čo chceme využiť časť 

nášho univerzitného pozemku, na ktorom zriadime včelnice. Druhým rozmerom je získať 
pre včelárstvo mladú generáciu, a preto sme spustili výučbu nového študijného 
predmetu s týmto obsahom,“ vysvetlil Peter Kónya, rektor univerzity. Ako dodal, ďalším 
zámerom je rozšíriť ponuku študijných programov pre poslucháčov v  rámci Univerzitu 
tretieho veku PU. 

V  súčasnosti je na predmet včelárstvo prihlásených 20 študentov z  rôznych odborov, 
ako je environmentálny manažment, ekológia, biológia a  podobne. Ako výverový 
predmet si ho môžu navoliť aj študenti z  iných študijných odborov. Cieľom výučby 
je  naučiť poslucháčov základom včelárstva, oboznámiť ich s hlavnými problémami, 
ktoré sú spojené so súčasným chovom včiel, ale predovšetkým ich viesť k pozitívnemu 
prístupu k životnému prostrediu.  

„Ja   osobne v tom vidím veľký prínos hlavne 
z  dlhodobého hľadiska. Verím, že budúci 
absolventi tejto univerzity budú schopní viesť svoje 
vlastné včelnice. Podstatná časť týchto študentov 
po skončení štúdia bude vyučovať na základných 
či stredných školách, kde budú schopní viesť 
samostatný včelársky krúžok,“ uviedol univerzitný 
včelmajster, učiteľ včelárstva Stanislav Kowalski 
z Komunitnej včelej záhrady. Tá plánuje presunúť 
svoje včelnice na univerzitný pozemok v priebehu 
mesiaca marec, pričom v  areáli má vzniknúť 
aj včelársky náučný chodník. 

Komunitná včelia záhrada a Katedra ekológie 
Fakulty humanitných a prírodných vied PU 
aktuálne pracujú na výskume, ktorý je zameraný 
na  zisťovanie miery kontaminácie životného 
prostredia ťažkými kovmi. Na tento cieľ chcú využiť usilovnosť a pracovitosť včiel. 
Cieľom aktivity je vybudovanie siete spolupracujúcich včelárov na Slovensku, 
ktorí  v  rámci projektu poskytnú vzorky medu, peľových obnôžok a včiel, za účelom 
hodnotenie vybraných rizikových prvkov. Do  výskumnej aktivity sa zapojili viaceré 
univerzitné pracoviská a včelári z celého Slovenska.
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Biobanka Jesseniovej lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v Martinepomôže liečiť 

rakovinu aj zriedkavé ochorenia

Pri Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine vznikla 
verejná výskumná infraštruktúra pre biobankovanie. 

„Biobanky pre ľudské vzorky zohrávajú 
v  oblast i prevent ívnej zdravotnej 
starostlivosti čoraz väčš í význam. 
Predstavujú kľúčový nástroj na zvýšenie 
efektívnosti medicínskeho výskumu 
v globálnom rozsahu,“ uviedla profesorka 
Andrea Čalkovská, dekanka Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK v Martine.


Na Slovensku štartuje významný projekt 
založenia a  prevádzkovania systému 
biobánk, o  ktorý sa tímy odborníkov 
na  Ministerstve zdravotníctva SR, 
Univerzite Komenského a Slovenskej akadémii vied (SAV) spolu s ďalšími slovenskými 
priekopníkmi intenzívne zasadzovali už niekoľko rokov. Úžasná vec sa nakoniec 
podarila a vďaka projektu financovanému z európskych štrukturálnych a  investičných 
fondov EÚ v celkovej výške približne 18 miliónov eur sa začína budovať národná 
biobanka ako systémové úložisko biologických vzoriek (tkanivá, bunky, krv 
a  iné  telesné tekutiny) od pacientov i  zdravých ľudí. Ľudské biologické vzorky 
sú najvzácnejším zdrojom poznatkov medicínskeho výskumu, pričom sú k dispozícii 
len v obmedzenom množstve. V novovybudovanej biobanke v Martine sa budú 
uskladňovať už predtým diagnostikované vzorky pacientov z  celého Slovenska 
v  najmodernejších automatických systémoch pri uplatnení všetkých právnych 
a  etických noriem. Neoddeliteľnou súčasťou je aj komplementárny projekt digitálnej 
biobanky tiež financovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 
2014 - 2020 vo výške skoro 11,6 miliónov eur, zabezpečujúcej bioinformatickú časť, 
ako aj archiváciu digitálnych záznamov a  využívanie algoritmov umelej inteligencie, 
ktoré umožnia prepájať a  nachádzať súvislosti medzi výsledkami analýz a klinickými 
dátami. Svoje know-how v oblasti informačných technológií na generovanie a analýzu 
dátových balíkov, vrátane „omics“ riešení, poskytnú odborníci zo Žilinskej univerzity. 
Spoločné a synergické využitie týchto zdrojov umožní realizovať mnohé výskumné 
aktivity, vrátane možnosti overenia výsledkov základného výskumu, napr. nových 
biomarkerov na klinických vzorkách, vo vývoji nových modelov na skúmanie 
mechanizmov rakoviny a zriedkavých chorôb, pričom sa výrazne môžu zlepšiť 
podmienky participácie slovenskej vedy vo veľkých medzinárodných projektoch. 
V  konečnom dôsledku etablovanie biobankovej infraštruktúry vedie k  rozširovaniu 
poznatkov o  zdraví, chorobách a  ich vývoji. Ich implementácia do praxe pomôže 
zachovať zdravie alebo úspešne liečiť mnohé vážne choroby. 


Infraštruktúra, ktorá na Slovensku dlhodobo chýbala ako v  jednej z mála krajín EÚ, 
pomôže vedcom nachádzať súvislosti vzniku ochorení a efektívnejšie im predchádzať. 




Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/biobanka-pomoze-liecit-rakovinu-aj-zriedkave-
ochorenia


Slovensko sa má možnosť zapojiť aj do európskej či svetovej siete národných 
biobánk, a  tak zvýšiť úspešnosť výskumu a  vývoja v  oblasti nových preventívnych 
opatrení, diagnostiky či liečby. 

Biobanka ako zdroj dát, expertízy a  klinických súvislostí môže posilniť a rozvíjať 
aj  inovačné aktivity výskumníkov a nových firiem na Slovensku i v  kontexte 
medzinárodnej spolupráce. Ako základný predpoklad pre rozvoj excelentného 
biomedicínskeho výskumu má biobanka veľký potenciál viesť k vývoju  unikátnych 
nových postupov, či liekov, ktoré zviditeľnia Slovensko na inovačnej mape v oblasti 
zdravia. 

Projektový program infraštruktúry biobánk tvorí komplexné konzorcium vedené 
Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine, spolu s Biomedicínskym centrom SAV 
v Bratislave, Centrom sociálnych a psychologických vied SAV v Bratislave, Lekárskou 
fakultou UK v Bratislave, Ministerstvom zdravotníctva SR, Národným onkologickým 
ústavom v  Bratislave, Národným ústavom reumatických chorôb v  Piešťanoch 
a Žilinskou univerzitou v Žiline.


Stredoškoláci sú vynaliezaví, ich tvorbu ocenili 
v súťaži MEDart

Víťazi získali nielen vecné ceny, 
ale  aj  spätnú väzbu a kontakty 
n a  m e d i á l n y c h p ro f e s i o n á l o v. 
Na online vyhodnotení a workshopoch 
sa mohla zúčastniť aj verejnosť. 

Katedra žurnalistiky úspešne realizovala 
tretí ročník súťaže Medart. Tvorbu 91 
účastn íkov hodnot i l i poro tcov ia 
v  štyroch súťažných okruhoch. Víťazkou 
televíznej časti sa stala Karin Ničová. 
Porotu zaujal príbeh bývalého väzňa, 
ktorý  spracovala v  sociálnom dokumente. Víťazstvo považuje za obrovský úspech: 
„Neskutočne si vážim aj spätnú väzbu a ochotu komunikovať zo strany poroty. 
Som  vďačná za všetky výčitky a kritiku, pretože ma to veľmi posunulo.
“ V  rozhlasovom aj  tlačovom okruhu sa na prvom mieste umiestnil Michal Lukáč 
z Košíc. Najlepšiu fotografiu poslala Zuzana Ľudviková z Martina. 

Jedinečnosť súťaže MEDart spočíva práve v  jej komplexnosti. Súťažiacim dáva 
príležitosť spoznávať viacero rovín žurnalistickej práce a prináša vhľad do osobitostí 
tlačenej, rozhlasovej, televíznej a fotografickej žurnalistiky. 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa v  tomto roku súťaž uskutočnila 
v  onlinovej forme. O praktické rady pre mladých autorov aj zážitky z  praxe sa 
na workshopoch podelili profesionálni novinári. 

Hodnotenie súťažných nahrávok bolo pre redaktora RTVS Štefana Chrappu nielen 
prácou, ale aj inšpiráciou: „Zapojiť sa do takejto súťaže chce istú dávku odvahy, 
lebo človek ide s kožou na trh a za svoju snahu môže zožať aj kritiku, nielen potlesk. 
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Slávia EU Bratislava po pätnástykrát na tróne 
v Slovenskom pohári vo volejbale žien

A  tá kritika robí zase človeka alebo novinára odolnejším. Na príspevkoch 
v  rozhlasovej sekcii veľmi pekne vidno, že študenti pracujú, že sa im pedagógovia 
venujú.“ 

Online prenosy z  workshopov Katedra žurnalistiky FF KU zdieľala a  archivovala 
na  svojom YouTube kanáli. Prvýkrát v  histórii súťaže tak boli dostupné 
aj pre verejnosť. „Hlavným cieľom súťaže je ponúknuť študentom, ktorí sú už aktívni 
v  mediálnej tvorbe či už v  školách alebo vo voľnom čase, kontakt s  odborníkmi 
a  ľuďmi z  praxe, aby sa mohli ďalej v  tejto činnosti posunúť,“ približuje vedúci 
katedry žurnalistiky Pavel Izrael. 

Víťazi získali nielen vecné ceny, ale aj spätnú väzbu a kontakty na mediálnych 
profesionálov. Podľa porotcov niektoré práce ďaleko prekročili rozmery 
stredoškolskej tvorby. Ocenené príspevky sú vystavené na stránke medart.ku.sk.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/stredoskolaci-su-vynaliezavi-ich-tvorbu-ocenili-
v-sutazi-medart


Volejbalistky Slávie EU Bratislava 
triumfovali v Slovenskom pohári 
2020/2021. V  Superfinále v Nitre 
zvíťazili nad volejbalistkami VK Nové 
Mesto nad Váhom 3:0 a premiérovo 
získali Trofej Štefana Pipu. Získali 
tak  už pätnásty triumf v  národnej 
pohárovej súťaži (1993, 1994, 1995, 
1996, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 
2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021). 
Z v e r e n k y M i c h a l a M a t u š o v a 
v  dramatickom závere prvého setu 
odvrátili jeden setbal, v druhej časti 
dovolili súperkám vyrovnať z jasného 

náskoku (16:9, 21:21), ale koncovku opäť zvládli a v treťom sete už jasne dominovali. 
Najlepšou hráčkou podujatia sa stala smečiarka Slávie EU Zuzana Šepeľová. 


Hlasy po zápase: 

Michal Matušov, tréner Slávie EU: "Neboli sme v plnej sile, ale dievčatá to zvládli, 
zabojovali za ostatné, za to im ďakujem a nesieme si domov pohár. V prvom sete 
tam bola z našej strany príliš veľká nervozita, boli sme trochu premotivovaní v útoku. 
V takýchto zápasoch, keď sa o niečo hrá, s tým treba rátať. Koncovku sme však 
zvrátili, čím sme položili základ nášho úspechu. Nepriblížili sme sa dnes k nášmu 
ideálnemu hernému výkonu, trochu až v treťom sete, ale treba povedať, 
že nám chýbali kľúčové hráčky. Mrzí ma, že viacero dievčat tu dnes s nami nemohli 
byť, je to dôsledok pandémie a musíme s tým žiť. Doprial by som im takýto zápas, 
aj keď pri porovnaní s vlaňajškom, keď boli v hale tisíce divákov a utvorili fantastickú 
atmosféru, je cítiť, že dnes je naozaj všetko poznačené covidom.”
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Zuzana Šepeľová, smečiarka a kapitánka Slávie EU (MVP): "Nebol to vôbec 
jednoduchý zápas, veľmi nám chýbali hráčky, ktoré tu nemohli byť. Bojovali sme však 
jedna za druhú a na tím som veľmi hrdá, že sme to zvládli. Z víťazstva sa veľmi 
tešíme. V úvode tam bol trošku stres, ale neskôr sme to zvládli dobre a už sme 
súperky 'nepustili'. Myslím si, že aj pre divákov to bol dobrý zápas. Cestou domov to, 
samozrejme, trošku oslávime (úsmev).” 

Volejbalistkám Slávie EU Bratislava ďprajeme veľa ďalších športových úspechov.


Zdroj: https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2136-slavia-eu-bratislava-po-paetnastykrat-na-trone-
v-slovenskom-pohari-vo-volejbale-zien


SPU získala európsky patent na metódu 
a zariadenie zabezpečenia napájania pri výpadku 

jednej alebo viacerých fáz

Európsky patentový úrad (EPO) udelil Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 
v  Nitre v januári tohto roku európsky patent EP 3353873 Method and Device 
for Electric Power Supply of a Single Phase Appliance During a Failure of One 
or Multiple Phases (Metóda a zariadenie na zabezpečenie napájania pri výpadku 
jednej alebo viacerých fáz). 
Patentovaná technológia a zariadenie pôvodcu vynálezu doc. Vladimíra Cvikloviča 
a spolupôvodcov - doc. Mariána Olejára, prof. Dušana Hrubého, doc. Ondreja Lukáča, 
prof. Zuzany Palkovej, Ing. Stanislava Pauloviča, Ing. Vladimíra Pánika a Ing. Františka 
Adamovského, predstavuje riešenie, ktoré zabezpečuje nepretržitú dodávku elektrickej 
energie pre jednofázové spotrebiče. 

Zariadenie bolo vyvinuté na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky 
Technickej fakulty SPU v Nitre na základe katedrového výskumu výpadku fáz v obciach 
a okrajových častiach miest, kde za špecifických okolností dochádzalo opakovane 
ku škodám na majetku. 
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/slovenska-polnohospodarska-univerzita-v-nitre-
ziskala-europsky-patent-na-metodu-a-zariadenie-zabezpecenia-napajania-pri-vypadku-jednej-alebo-
viacerych-faz


Slovenská technická univerzita v Bratislave má 
nový vnútorný systém kvality, účinný 

je od 1. apríla

Vedecká rada STU v  pondelok 15. marca 2021 schválila súbor dokumentov 
nového vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Bol to rozhodujúci 
krok prijímania tohto dôležitého rámca zabezpečovania kvality vzdelávania, 
tvorivých a ďalších činnosti v rámci našej univerzity. STU sa začne novým 
vnútorným systémom kvality riadiť už od 1. apríla 2021.  
Vnútorný systém kvality je súbor dokumentov, ktoré upravujú nový spôsob modernej 
správy našej univerzity, jej zodpovedného riadenia na všetkých stupňoch a vytvárania 
tvorivých podmienok pre študentov a zamestnancov formou postupného 
skvalitňovania vnútorných procesov a služieb v  súlade s  európskymi štandardmi 
a  štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Prijatie tohto 
systému v podmienkach STU vyplýva nielen zo zákona o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania.


Vyvinutý prototyp bol testovaný v dvojročnej nepretržitej prevádzke s pozitívnym 
výstupom. Prototyp zariadenia je v súčasnosti na úrovni TRL 8.  

Ako informoval Vladimír Cviklovič, 1PhEnergyOn predstavuje riešenie, ktoré zahŕňa 
v  sebe viacero možností zvýšenia bezpečnosti, či už v oblasti osvetlenia, 
alebo  prevádzky vykurovacích systémov. “Nízka spotreba energie v režime 
bez  poruchy v dodávke energie spôsobuje minimálnu environmentálnu záťaž. 
Kontrola stavu s prípadnou notifikáciou je možná aj prostredníctvom pripojenia 
systému k inteligentnej elektroinštalácii. Ďalšie smerovanie sa sústreďuje na všetky 
procesy nevyhnutné k výrobe prvej série. Inou dôležitou časťou je optimalizácia 
štruktúry zariadenia s cieľom zachovať nízku cenu pri vysokej spoľahlivosti 
v  prevádzke, ako aj vyhovieť požiadavkám čo najširšieho kruhu potenciálnych 
zákazníkov,” povedal pôvodca vynálezu.

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/slovenska-polnohospodarska-univerzita-v-nitre-ziskala-europsky-patent-na-metodu-a-zariadenie-zabezpecenia-napajania-pri-vypadku-jednej-alebo-viacerych-faz
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/slovenska-polnohospodarska-univerzita-v-nitre-ziskala-europsky-patent-na-metodu-a-zariadenie-zabezpecenia-napajania-pri-vypadku-jednej-alebo-viacerych-faz
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/slovenska-polnohospodarska-univerzita-v-nitre-ziskala-europsky-patent-na-metodu-a-zariadenie-zabezpecenia-napajania-pri-vypadku-jednej-alebo-viacerych-faz


„Je to prirodzená ambícia našej univerzity 
v  záujme toho, aby poskytovala kvalitné 
univerzitné vzdelávanie podľa najvyšších 
medzinárodných štandardov postavené 
na  aktívnej účasti študentov na vedeckom 
výskume, umení a ďalšej tvorivej inžinierskej 
č i n n o s t i , o r i e n t o v a n é n a p o t r e b y 
hospodárskej a spoločenskej praxe,
“ vysvetlil rektor STU Miroslav Fikar.  

Prijatá politika kvality má tiež za cieľ 
neustále  zvyšovať úroveň našej univerzity 
a  je j  pozit ívny vplyv na spoločnosť 
sústavným  skvalitňovaním poskytovaných 
s l u ž i e b  v o  v ý c h o v n o v z d e l á v a c e j 

a  vedeckovýskumnej činnosti a transferom 
výsledkov výskumu a know-how univerzity do podnikateľského prostredia. Malo by sa 
tak diať v duchu akademického partnerstva medzi zamestnancami, študentmi, 
absolventmi, zamestnávateľmi a ďalšími záujmovými skupinami. 

Politiku kvality STU napĺňajú a rešpektujú všetky súčasti STU. Na jej napĺňaní sa 
podieľajú všetci pracovníci univerzity, čím sa stávajú spoluzodpovednými za kontinuálne 
zlepšovanie sa nielen svojej súčasti, ale i celej univerzity. Do praxe sa premieta 
prostredníctvom systému riadenia kvality, ktorý je koordinovaný Radou pre vnútorný 
systém zabezpečovania kvality na STU. 

K predpisom vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
na STU sa 1. marca 2021 vyjadril Akademický senát STU a 15. marca 2021 ich schválila 
Vedecká rada STU. 

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-ma-novy-vnutorny-system-kvality-
ucinny-je-od-1.-aprila.html?page_id=14115


Technická univerzita v Košiciach bojuje proti 
korone vynálezmi

Súboj s pandémiou sa odohráva aj za dverami 
slovenských univerzít. Dôkazom sú novinky 
odborníkov z Technickej univerzity v Košiciach 
(TUKE). 
Za  rok od  vypuknutia COVID-19 už neraz ukázali 
svoju kreativitu a  šikovnosť.  Vyrobili napríklad 
tisícky kusov zdravotníckych a  ochranných 
pomôcok. Nezaháľajú a  už čoskoro sa pustia 
d o  h r o m a d n e j v ý r o b y š p e c i á l n e h o 
a  vysokoefektívneho certifikovaného respirátora. 

Aké sú najzaujímavejšie veci, ktoré vypustili do  sveta od  vypuknutia pandémie 
a  na  čom momentálne pracujú? V  apríli 2021 to už bude rok, ako začala TUKE 
v  spolupráci s  Košickým samosprávnym krajom vyrábať ochranné štíty 
pre zdravotníkov. 


https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-ma-novy-vnutorny-system-kvality-ucinny-je-od-1.-aprila.html?page_id=14115
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-ma-novy-vnutorny-system-kvality-ucinny-je-od-1.-aprila.html?page_id=14115
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-ma-novy-vnutorny-system-kvality-ucinny-je-od-1.-aprila.html?page_id=14115


Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Zdroj: https://www.cas.sk/clanok/1102968/technicka-univerzita-v-kosiciach-bojuje-proti-korone-

Na  Strojníckej fakulte odvtedy nonstop pokračujú vo výrobe komponentov 
na ochranné štíty na 22 tlačiarňach a podarilo sa im vytvoriť tisícky kusov pomôcok 
na  ochranu pred vírusmi. Výrobu realizujú aj v  9 stredných školách na  východe 
Slovenska. Ochranné štíty následne distribuujú lekárom, ktorí sú najviac ohrození 
možnou nákazou.


Jedinečný pľúcny ventilátor  
Technológovia rýchlo reagovali aj na obavy z nedostatku 
pľúcnych ventilátorov. Súčiastky z  ich auta poháňaného 
na stlačený vzduch využili na výrobu funkčného pľúcneho 
ventilátora. Oproti bežným má niekoľko výhod - dá sa 
preniesť , je odolný, jednoducho sa ovláda a je bezpečný 
pred možným prehriatím a vznikom požiaru.  
Funguje na princípe pneumatického pohonu a  je určený 
najmä ako núdzové zariadenie v  prípade dlhotrvajúcej 
koronakrízy. Dekan Strojníckej fakulty Jozef Živčák 
prezradil, že na  prístroj už získali patent. „Aktuálne 
prebieha kalibrácia, po  ktorej bude môcť ventilátor ísť 
na  certifikáciu. Potom ho budeme môcť vyrábať 
na  Strojníckej fakulte v  prototypovom a  inovačnom 
centre,” uviedol Živčák.


Prvotriedne respirátory  
TUKE plánovala hromadnú výrobu vysokoúčinných respirátorov 
ešte na  začiatku minulého leta. „Respirátory sme zatiaľ 
nevyrábali, pretože sme čakali s certifikáciou. Ich výroba je 
už  pripravená v  súčinnosti so slovenským partnerom. 
S výrobou certifikovaných respirátorov FFP 3 počítame v máji 
2021,” prezradil dekan Jozef Živčák. Cena nemá presiahnuť 
19 eur za kus. Ich certifikovaná výroba sa začne od mája 2021. 


Unikátny likvidátor vírusov  
Košickí biomedicínski inžinieri vynašli v spolupráci 
s  francúzskymi kolegami prístroj   Beewair, 
ktorý  je určený na profesionálnu dekontamináciu 
vzduchu všade tam, kde sú zvýšené nároky 
na  jeho kvalitu. Zariadenie na  základe patentovej 
technológie DBD-lýzy transformuje živé a  neživé 
kontaminanty na  novovytvorené molekuly 
vzduchu. Beewair rozkladá molekulárnu 
štruktúru vírusov, baktérií a  plesní. Na  rozdiel 
od  filtrovania tak vyrába úplne nový, čistý 

a  zdravý vzduch. Zamestnanci TUKE z  Košíc 
ho začali vyrábať už vlani v októbri.     
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