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o Vyžadujem od študentov, aby boli kreatívni a neustále prichádzali s novými nápadmi. doc. Ing. Jozef KRILEK, PhD.
(Bobeková, E.)
V priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene, na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky, Katedre environmentálnej a lesníckej techniky, sme sa o pôsobení na
katedre, výskumnej a pedagogickej činnosti rozprávali s vedúcim katedry doc. Ing.
Jozefom Krilekom, PhD. Momentálne sa okrem aktívnej pedagogickej činnosti venuje
aj výskumu, v rámci ktorého už má v registri ÚPV SR zapísaný aj úžitkový vzor aj patent, pričom neustále pracuje na nových technických riešeniach. Do budúcnosti má
okrem iného v pláne otvoriť nový študijný program v strojárstve pre študentov, ktorý
bude zameraný na motorové vozidlá a aj na údržbu a prevádzku strojov.
o

Svoje myšlienky si treba chrániť! prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
(Bobeková, E.)
Okrem iného prednáša aj v rámci vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo, ktorý
organizuje Úrad priemyselného vlastníctva SR. Sám ho pre pár rokmi absolvoval. Ako
hodnotí prínos tohto vzdelávania pre vašu prax? Tento kurz bol pre mňa pomyselným
otvorením dverí do právnického pohľadu na danú problematiku, nehovoriac a tom, že
všetky tieto pohľady boli dopĺňané pohľadom skúsených pracovníkov z ÚPV SR.
A ako to obohatilo mňa? Pozrite sa na moje patenty či úžitkové vzory. Väčšina z nich
bola podaná až po absolvovaní kurzu, a to neznamená, že som pred tým nepracoval.
Žiaľ, nechránil som si svoje myšlienky.
Za svoju prácu bol ocenený viacerými medailami a oceneniami, napr. prestížnym
ocenením TOP manažér kvality roku 2010, udelený Úradom Normalizácie, merania a
skúšobníctva SR.
Ocenenie ho vždy poteší, ale aj zaväzuje. Často je výsledkom dlhoročnej spolupráce
v oblasti výskumu alebo pri implementácii určitej myšlienky do praxe. Čo sa týka TOP
manažéra kvality? Je to výsledok implementácie systému kvality výskumu a vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach, vtedy prvej vedecko-výskumnej a vzdelávacej inštitúcie na Slovensku. Bola to sizyfovská práca presvedčiť ľudí zvyknutých na
určité stereotypy, aby sa „podriadili“ systému riadenia kvality. Tento systém je funkčný, stále je na univerzite využívaný a už nie je na ťarchu, ale na zlepšenie práce.
Takto je vnímaný v súčasnosti pracovníkmi univerzity.
Všetky svoje poznatky chce dať študentom. Nadchnúť ich pre vedu, poznanie a kreativitu. Ešte viac sa venovať doktorandom, pretože oni budú vzdelávať naše vnúčatá
a my sme povinní dať deťom vzdelanie ako prostriedok ich budúcej sebarealizácie.

o

TNtech s. r. o. - posúvame hranice používaných technológií
(Bobeková, E.)
V priestoroch spoločnosti TNtech s. r. o. sme sa rozprávali s pánom RNDr. Petrom
Fabom. PhD. a Ing. Gabrielom Gašparom, PhD. TNtech s. r. o. bola založená v marci
2012. Spoločnosť sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti technických a prírodných vied, najmä v oblasti aplikovanej informatiky, senzoriky, elektroniky, automatizácie a strojárenstva. V uplynulých rokoch nadviazala viacero obchodných kontaktov,
pričom boli pomocou partnerských firiem zabezpečené kapacity pre výrobu od prototypov, cez overovacie série až po finálne sériové produkty.

o

Teória nestačí, pre študentov je dôležité aj prepojenie s praxou.
Ing. Pavol Sedlák, PhD.
(Bobeková, E.)
V priestoroch Katedry drevených stavieb na Drevárskej fakulte Technickej univerzity
vo Zvolene sme sa rozprávali s Ing. Pavlom Sedlákom, PhD. Okrem aktívnej pedagogickej činnosti venuje aj výskumu, v rámci ktorého už má v registri ÚPV SR zapísané dva úžitkové vzory. Okrem toho plánuje vydanie vysokoškolskej učebnice a neustále pracuje aj na nových technických riešeniach.
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