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ÚVOD
Rok 2008 v podmienkach Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) opäť potvrdil,
že medzinárodný aspekt činnosti univerzity sa stáva v rámci európskeho vzdelávacieho
a výskumného priestoru čoraz dôležitejším. Z členstva SR v EÚ, ale aj z členstva TUZVO
v European University Association (EUA) vyplývajú mnohé požiadavky a výzvy, ktoré
nemožno ignorovať. Orientácia nielen na domácich študentov, ale aj na platiacich študentov
z krajín Ázie, Ameriky či Afriky a samozrejmá výmena študentov v rámci EÚ si vyžaduje
venovať dôslednú pozornosť výučbe v cudzích jazykoch. Integrácia našich výskumných
kapacít do medzinárodných vedecko-výskumných sietí je spojená s aktívnymi
medzinárodnými vedeckými kontaktmi a publikovaním výsledkov riešenia vedeckovýskumných projektov v medzinárodne uznávaných časopisoch.
Cieľom predkladanej správy je nielen sumarizovať prehľad všetkých činností,
uskutočnených v oblasti vonkajších vzťahov na TUZVO, ale aj poskytnúť obraz o postavení
univerzity v porovnaní s ostatnými univerzitami na Slovensku, poukázať na slabé stránky
a rezervy a navrhnúť prijatie opatrení na ďalšie skvalitnenie medzinárodnej spolupráce.
Rok 2008 možno považovať za obdobie stabilizácie aktivít referátu pre vonkajšie
vzťahy. Rozširovanie zmluvnej spolupráce aj mimo európskeho priestoru, obnovenie aktivít
v rámci akademických mobilít i zintenzívnenie spolupráce s domácimi strategickými
partnermi možno považovať za pozitívne impulzy v danej oblasti. Napriek tomu nemožno
nespomenúť problémy, s ktorými univerzita v rámci medzinárodných aktivít zápasí – ide
hlavne o oblasť jazykových kompetencií študentov aj akademických pracovníkov.
Aktivity TU v oblasti zahraničných vzťahov spočívajú predovšetkým v nasledovnom:
- spolupráca v rámci bilaterálnych zmlúv,
- mobilitné a vzdelávacie programy,
- programy a projekty medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce,
- organizácia medzinárodných podujatí a účasť na medzinárodných vedeckých
konferenciách,
- členstvo v medzinárodných organizáciách,
- zahraničné pracovné cesty a prijatia zahraničných hostí.
Vzhľadom na to, že analýza aktivít v rámci programov a projektov medzinárodnej
vedecko-výskumnej spolupráce je predmetom správy o vedecko-výskumnej činnosti, táto
správa sa nimi nezaoberá.
Oblasť hodnotenia vonkajších vzťahov TUZVO za rok 2008 vychádza z požiadaviek
aktualizovaného dlhodobého zámeru TUZVO na roky 2003 – 2010, v zmysle ktorého je
jedným z predpokladov naplnenia strategického zámeru TUZVO práve rozvojový program
v oblasti medzinárodnej spolupráce TUZVO.
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1. BILATERÁLNA SPOLUPRÁCA
Bilaterálna spolupráca TUZVO je základom pre rozvinutú spoluprácu vo všetkých
oblastiach vonkajších vzťahov. V roku 2008 bolo na úrovni TUZVO podpísaných 9 nových
medzinárodných a 2 nové domáce zmluvy (v roku 2007 to bolo 5 nových medzinárodných a 5
nových domácich zmlúv).
Za pozitívum v tejto oblasti možno pokladať rozšírenie zmluvnej spolupráce na región
Balkánu i východnej Európy (Bulharsko, Srbsko, Rusko, Bielorusko), ako aj na oblasť
Severnej Ameriky (Kanada). TUZVO však stále pociťuje potrebu doplniť spoluprácu o
nových partnerov v krajinách mimo EÚ, a to hlavne v ázijskom, prípadne africkom
geopriestore.
Zoznam všetkých zmlúv o bilaterálnej spolupráci je uvedený v tabuľkovej prílohe.
Tab. č. 1 Medzinárodné zmluvy platné v roku 2008 zahŕňa 35 zmlúv, ktoré uzatvorila TU
s univerzitami a organizáciami 19 krajín sveta. Tab. č. 2 Domáce zmluvy platné v roku 2008
zahŕňa 20 zmlúv a dohôd o spolupráci s inštitúciami na Slovensku, ktoré sú podpísané
s univerzitou, resp. s jednotlivými fakultami. Väčšina týchto zmlúv je podpísaných na dobu
neurčitú. Treba podotknúť, že do tejto evidencie nespadajú zmluvy sponzorské, zmluvy
o dielo a zmluvy viazané na jednorazové aktivity. Prioritou TUZVO je uzatvárať s domácimi
partnermi len tzv. generálne (univerzálne) zmluvy. Za každú zmluvu by malo byť raz ročne
vyhodnotené jej plnenie.
Pri uzatváraní nových medzinárodných dohôd o spolupráci je potrebné opierať sa o už
existujúce kontakty subjektov a ich dobré skúsenosti pri spolupráci. Nie je žiaduce uzatvárať
nové zmluvy bez garancie spolupráce aspoň jednej fakulty, resp. ústavu s novým partnerom.
Pri uzatváraní nových zmlúv je potrebné tieto vždy podpisovať na úrovni TUZVO, keďže
jedine TUZVO je subjektom právnych vzťahov.
Z pohľadu tradičných partnerov, s ktorými univerzita mala v minulosti uzatvorenú
zmluvnú spoluprácu, by bolo potrebné iniciovať uzatvorenie nových zmlúv z nasledovnými
partnermi: Západomaďarská univerzita Šoproň, Maďarsko, Akademia Rolnicza Krakow,
Poľsko, Ukrajinská lesnícka a drevárska štátna univerzita Ľvov, Ukrajina, Vysoká škola
banská – TU Ostrava, ČR. Je pomerne prekvapujúce, že TUZVO nemá (až na jedno výnimku)
uzatvorenú zmluvnú spoluprácu so žiadnymi partnermi zo škandinávskych krajín ani z Veľkej
Británie. Bolo by preto potrebné orientovať sa aj na partnerov z týchto oblastí.
Pre upevnenie medzinárodnej dôveryhodnosti univerzity je nevyhnutné aktívne
a zodpovedne pristupovať ku všetkým zahraničným partnerom TU, analyzovať reálne
možnosti pre spoluprácu a klásť si len splniteľné ciele, pričom splnenie je nutné dôsledne
kontrolovať a vyžadovať. Všetky univerzitné zmluvy je preto nutné doplniť fakultnými
pracovnými protokolmi, ktoré budú jasne formulovať obsah spolupráce na úrovni
konkrétnych subjektov, spolu so zodpovednými osobami a termínmi plnenia. Je treba viac
využívať možnosti financovania spoločných aktivít na základe bilaterálnych medzivládnych
dohôd v kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej oblasti, ktoré má SR uzatvorené s celým radom
krajín, hlavne mimo EÚ.

2. MOBILITNÉ A VZDELÁVACIE PROGRAMY
Väčšina mobilitných aktivít študentov aj akademických zamestnancov univerzity sa
realizuje prostredníctvom programu Európskej komisie Long Life Learning (LLP) v rámci
podprogramov Erasmus, Leonardo da Vinci a CEEPUS. Ďalšie možnosti predstavujú
individuálne mobility prostredníctvom priamej spolupráce so zahraničnými partnermi a rôzne
vzdelávacie programy na báze tzv. letných škôl.
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Erasmus
Účasť na tomto podprograme je podmienená držiteľstvom Univerzitnej charty
Erasmus (Erasmus University Charter – EUC), o ktorú TUZVO požiadala 27. novembra 2007
a ktorá bola schválená výberovou komisiou (The Executive Agency Erasmus University
Charter Team) v Bruseli 20. mája 2008 pod číslom 246427-IC-1-2008-1-SK-ERASMUSEUCX-1, s ID kódom SK ZVOLEN01 na obdobie rokov 2008 – 2013. Oproti minulosti
TUZVO požiadala o rozšírenú Chartu, čo v praxi znamená viac mobilít pre študentov
i pracovníkov univerzity. K mobilitám študentov za účelom štúdia pribudli stáže študentov
v podnikoch a k mobilitám učiteľov za účelom výučby pribudli školenia ostatných
pracovníkov vysokých škôl. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré univerzita získala
v akademickom roku 2008/2009 je nasledovná:
-

študentské mobility:
stáže študentov v podnikoch:
učiteľské mobility:
školenia pracovníkov:
organizácia mobilít:
celkovo:

32 179 EUR (14 372 EUR v roku 2006/2007),
6 510 EUR,
6 684 EUR,
3 130 EUR,
5 270 EUR,
53 773 EUR.

Univerzita má v súčasnosti (viď. Tab. č. 3 Bilaterálne zmluvy ERASMUS)
uzatvorených 35 bilaterálnych zmlúv Erasmus s univerzitami 15 krajín Európy (v roku 2007
to bolo 28 bilaterálnych zmlúv s univerzitami 12 krajín Európy). V roku 2008 bolo
podpísaných 8 nových zmlúv a 7 zmlúv na predĺženie alebo rozšírenie spolupráce v rámci
programu Erasmus. Keďže program Erasmus sa na univerzite v akademickom roku
2007/2008 nerealizoval, v nasledujúcich prehľadoch sú analyzované výsledky programu
Erasmus za obdobie zimného semestra akademického roku 2008/2009 (ide teda v podstate
o polročné obdobie). Ucelené hodnotenie za celý akademický rok 2008/2009 vrátane
komparatívnej analýzy s predchádzajúcimi obdobiami bude predmetom hodnotenia
vonkajších vzťahov TUZVO za rok 2009 v roku 2010.
V zimnom semestri akademického roku 2008/2009 vycestovali traja študenti v rámci
klasických študentských mobilít do dvoch krajín a jedna študentka na stáž do podniku.
V rámci učiteľských mobilít vycestovali piati učitelia do troch krajín a piati ostatní pracovníci
na školenia do dvoch krajín.
Erasmus mobilita učiteľa ZREALIZOVANÉ AKCIE 2008
Meno učiteľa
Fakulta Zahraničná univerzita
1

Peter Garaj

LF

2

Josef Drábek

DF

3

Romam Sitko

LF

4

Rudolf Kropil

LF

5

Milan Matejdes

DF

Universidad Poltécnica de
Madrid, ESP
Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíne, ČR
Georg August Universiät
Gottingen, SRN
Universidad Politécnica
de Madrid, ESP
OU Ostrava, ČR

Termín
14.12.-18.12.2008
5 dní
28.11.08 – 5.12.09
8 dní
18.11. – 29.11.08
12 dní
14.12.-18.12.2008
5 dní
06.11.-21.11.08
16 dní

Náklady
EUR
804
349
629
804
309
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Erasmus mobilita školenie pracovníka ZREALIZOVANÉ AKCIE 2008
Meno učiteľa
Fakulta Zahraničná univerzita
Termín
1

Jana Luptáková

ÚCJ

2

ÚCJ

3

Martina
Babiaková
Emília Hroncová

4

Jarmila Šarinová

RPP

Konferencia CASAJC
CERCLES Sevilla, ESP
Konferencia CASAJC
CERCLES Sevilla, ESP
VŠB – Technická
univerzita Ostrava, ČR
MZLU Brno, ČR - UIS

5

Jana Námešná

CIT

MZLU Brno, ČR - UIS

FEE

16.9. - 20.9.2008
5 dní
16.9. - 20.9.2008
5 dní
6.10. – 17.10.2008
12 dní
10.11.-14.11.2008
5 dní
10.11.-14.11.2008
5 dní

Erasmus mobilita študentov za účelom štúdia ZREALIZOVANÉ AKCIE 2008
Meno učiteľa
Fakulta Zahraničná univerzita
Termín
1

Jozef Matéffy

FEVT

VUT Brno, ČR

2

Ivana Krnáčová

DF

Hochschule Wismar, SRN

3

Jana Záhorcová

DF

Hochschule Wismar, SRN

22.9.2008 –
6.2.2009
1.9.2008 –
6.2.2009
1.9.2008 –
6.2.2009

Náklady
EUR
440,62
452,29
633,13
259,96
263,17

Grant
EUR
1800
3150
3150

Erasmus mobilita študentov za účelom stáže v podniku ZREALIZOVANÉ AKCIE 2008
Meno učiteľa
Fakulta Zahraničná univerzita
Termín
Grant
EUR
1
Iveta
UŠP
ISG IT & Automation
1.10.2008 –
4900
Dobšovičová
GmbH, Buchnerplatz 1,
30.4.2009
4020 Linz, Rakúsko

V predmetnom období zimného semestra akademického roka 2008/2009 študovali na
TUZVO v rámci programu Erasmus celkovo dvaja študenti z dvoch krajín. V rámci
učiteľských mobilít Erasmus prijala TUZVO troch zahraničných učiteľov z jednej krajiny.
Erasmus mobilita prichádzajúcich študentov za účelom štúdia ZREALIZOVANÉ AKCIE 2008
Meno učiteľa
Fakulta Zahraničná univerzita
Termín
1
Claudia Mothes
LF
TU Dresden, SRN
22.9.2008 – 8.1.2009
2
Nazan Sirin
FEVT
Selcuk University, Turecko 21.10.2008 – 7.1.2009
Erasmus mobilita prichádzajúcich učiteľov za účelom výučby ZREALIZOVANÉ AKCIE 2008
Meno učiteľa
Fakulta Zahraničná univerzita
Termín
1
Prof. Ing. Adolf
FEVT
ČZU Praha, ČR
16.11-2008 – 29.11.2008
Janeček, Dr.Sc.
2
Prof. Ing. Adolf
FEVT
ČZU Praha, ČR
7.12.2008 – 21.12.2008
Janeček, Dr.Sc.
3
Doc. Ing.
DF
TU v Ostrave, FBI,
4.11.2008 – 7.11.2008
Jaroslav Damec
Ostrava, ČR

Jedným z vážnych limitujúcich faktorov hlavne študentských (ale aj učiteľských)
mobilít je nedostatočná jazyková pripravenosť. Preto vzhľadom na súčasný stav znalostí
cudzích jazykov a ich využívania na TUZVO sa odporúča pre fakulty:
- vytvoriť databázu záujemcov so serióznymi jazykovými a odbornými znalosťami,
- rozšíriť aktivity s univerzitami v Česku (mobility pre študentov i učiteľov),
- vytvoriť a sústavne doplňovať ponukový list študijných pobytov na univerzity v EÚ
v rámci programu Erasmus s určením jednej zodpovednej osoby pre jednotlivé univerzity.
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Leonardo da Vinci
V rámci programu Leonardo da Vinci sa TUZVO v roku 2008 prostredníctvom LF
zapojila do jedného programu zameraného na podporu profesijného vzdelávania:
Media Naturae: ein interdisziplinäres wissenschftliche Netzwerk fuer grenzueberschreitenden
Natur- und Kulturlandschaftschutz zwischen den Ländern
Zapojené krajiny: SR, Maďarsko, ČR a Rakúsko
Garant: prof. Ing. R. Kropil, CSc
CEEPUS
V rámci programu CEEPUS sa v roku 2008 TUZVO prostredníctvom LF a FEVT
zapojila ako partner do troch programov zameraných na podporu profesijného vzdelávania:
Projekt CII-PL-0114-00-0910 New directions for forestry sciences in Central Europe
LF, garant: doc. Dr. Ing- Viliam Pichler (schválenie a začiatok riešenia projektu)
Projekt CII-PL-0033-02-0607 Development of mechanical engineering (design, technology
and production management) as an essential base for progress in the area of small and
medium companies’ logistics - research, preparation and implementation of joint programs of
study
Katedra výrobných technológií a materiálov FEVT
Partneri: univerzity z Poľska, ČR, Rumunska, SR, Bulharska, Maďarska, Srbska,
Čiernej Hory a Chorvátska
Sieť CII-BG-0203-01-0708 Unconventional and hybrid unconventional processes and
production technologies-integration of the study and research in the universities of Eastern
and Central Europe
Katedra drevárskych strojov a zariadení FEVT
Partneri: univerzity z Poľska, ČR, Rumunska, SR, Bulharska, Maďarska, Macedónska
Národný štipendijný program a ďalšie mobility
Národný štipendijný program ako program na podporu mobilít študentov,
doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov je významnou
príležitosťou, prostredníctvom ktorej možno získať individuálne štipendijné prostriedky na
zahraničné mobility. V roku 2008 absolvovali študijný pobyt v zahraničí v rámci Národného
štipendijného programu dvaja študenti TUZVO:
1. Martin Krúpa, DF – 5-mesačný študijný pobyt na ENSTIB, Francúzsko, v období 15.9.08
- 15.2.09,
2. Ing. Janka Dibdiaková, DF – 4-mesačný študijný pobyt v Norwegian Forest and
Landscape Institute, Seksjon Treteknolog, Nórsko, v období 1.9.08 - 31.12.08.
Okrem toho, na základe Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
a Ministerstvom školstva mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti
vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu získali štipendiá a absolvovali študijné
pobyty v ČR v zimnom semestri akademického roku 2008/2009 dvaja študenti TUZVO:
1. Radka Vrábeľová, FEE – študijný pobyt na ČZU Praha,
2. Ing. Dušan Paulíny, FEVT – študijný pobyt na VUT Brno.
Ďalšou významnou medzinárodnou vzdelávacou aktivitou v roku 2008 bola realizácia
projektu financovaného v rámci programu DAAD Ostpartnerschaften, ktorý je orientovaný na
uplatnenie e-learningu vo výučbe so zameraním na aplikovanú informatiku, priestorové
informačné systémy a geoinformatiku pod garanciou prof. Ing. Ľubomíra Scheera, CSc.
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Vzdelávacie programy
TUZVO rovnako ako väčšina univerzít na Slovensku poskytuje vzdelávanie aj
zahraničným študentom, ktorí sú zapísaní ako riadni študentov v rámci akreditovaných
študijných programov.
V akademickom roku 2007/2008 študovalo na TUZVO celkovo 102 študentov zo
zahraničia, v akademickom roku 2008/2009 je na štúdium zapísaných celkovo 154
zahraničných študentov. Ich prehľad je uvedený v Tab. č. 4 Zahraniční študenti zapísaní na
riadne štúdium na TUZVO.

3. ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY A PRIJATIE ZAHRANIČNÝCH
HOSTÍ
Zahraničné pracovné cesty pracovníkov TUZVO boli v roku 2008 zamerané hlavne na
účasť na vedeckých konferenciách, kongresoch a sympóziách (54 % vyslaných pracovníkov,
na porovnanie v roku 2007 to bolo 62 % vyslaných pracovníkov), menší podiel mali
krátkodobé študijné a výskumné pobyty (44 % vyslaných pracovníkov, na porovnanie v roku
2007 to bolo 35 % vyslaných pracovníkov). Účasť na konferenciách bola hradená
z grantových prostriedkov, resp. z podnikateľskej činnosti a len vo výnimočných prípadoch
z rozpočtových prostriedkov univerzity.
V budúcnosti bude potrebné zamerať sa na zvýšenie aktívnej účasti na
medzinárodných vedeckých konferenciách, pričom treba uprednostniť konferencie, z ktorých
je možné publikovať príspevky v kvalitných (karentovaných) medzinárodných časopisoch,
resp. ktoré uverejňujú príspevky v recenzovaných zborníkoch.
Počet vyslaných pracovníkov TUZVO v roku 2008
Kongresy,
Krátkodobé Dlhodobé
sympóziá, SPOLU
pobyty
pobyty
Konferencie
DF

76

3

103

182

LF

72

-

57

129

FEVT

29

5

25

59

FEE

10

2

47

59

spolu

187

10

232

429

% podiel

44

2

54

100
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Počet prijatých osôb na TUZVO za rok 2008
Kongresy,
sympóziá, SPOLU
Konferencie

Krátkodobé
pobyty

Dlhodobé
pobyty

DF

12

-

228

240

LF

95

9

73

177

FEVT

17

1

3

21

FEE

2

-

16

18

spolu

126

10

320

456

% podiel

28

2

70

100

Prehľad prijatí a vyslaní v rokoch 2001 – 2008

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

PRIJATIA
krátkodobé dlhodobé kongresy spolu
325
2
285
612
286
8
673
851
86
17
475
583
314
11
380
705
537
851
190
7
493
690
126
10
320
456

krátkodobé
152
169
210
214

170
187

VYSLANIA
dlhodobé kongresy spolu
10
109
271
16
170
355
20
130
357
20
244
458
431
472
16
300
486
10
232
429

4. ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
Pre TUZVO je základným predpokladom pre dosiahnutie medzinárodného uznania
členstvo v akademických a profesijných medzinárodných organizáciách. Je dôležitým kľúčom
k vytváraniu podmienok pre zapájanie sa do medzinárodných projektov, k získavaniu nových
informácií o nových trendoch vo vzdelávaní, výskume a o celkovom vývoji vysokých škôl
a v neposlednom rade taktiež prostriedkom k nadväzovaniu nových kontaktov a propagácie
samotnej Technickej univerzity vo Zvolene. Prehľad najdôležitejších členstiev TUZVO
v medzinárodných organizáciách je uvedený v prílohe v Tab. č. 5.
Z členstva v medzinárodných organizáciách vyplývajú pre univerzitu nielen práva, ale
aj povinnosti. Okrem platenia členského je to účasť na výročných konferenciách a vedeckých
podujatiach, zasadnutiach komisií a riadiacich orgánov týchto inštitúcií.
TUZVO má prostredníctvom svojich predstaviteľov, resp. akademických pracovníkov
svoje zastúpenie aj v ďalších akademických a profesijných medzinárodných organizáciách:
- Forest Products Society, Wood Science and Technology
- European Physical Society
- Európska akustická asociácia
- CIOFF
- International asociation for technology management – wood
- Sdružení požárno-bezpečnostního inženýrství
- International building performance simulation association
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-

The International Research Group on Wood Preservation
Společnost pro technologie ochrany památek
European Association for TELEMATIC Application
International Association for Economics and Management in Wood Processing and
Furniture Manufacturing
International Association for the Study of Common Property
International Mycological Association
International Union of Game Biologists
International Union of Soil Sciences
European Society of Plant Physiology
Česká akademie zemědělských věd Praha
Československá biologická spoločnosť
Česká botanická spoločnosť
Deutsche Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung
International Bear Association
The Maple Society, United Kingdom
Asociácia čistiarenských expertov
Centre International de Documentation Arachnologique
Centre International Myriapodologie
Česká společnost chemického inženýrství
Česká společnost pro ekologii
Československá spoločnosť mikrobiologická
European Centre of Nature Conservation Network
European Pond Conservation Network
Forest, Farm and Community Tree Network
Medzinárodná asociácia pre krajinnú ekológiu
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu
International Federation of Landscape Architecture
International Association of Hydrological Sciences
Ipeľská únia - Ipoly unió
Svetová únia ochrany prírody
Jury for European Business Award for the Environment (EC DG Enviro)
MaB UNESCO
Medzinárodná organizácia filozofov
SK BIOM
Svetová rada maďarských profesorov
Unitas Malacologica sekcie EQMal
Association of Energy Engineers
Asociácia energetických manažérov
Comité Européen de Normalisation
Slovenská asociácia pre geoinformatku
Slovenská kartografická spoločnosť

Možno konštatovať, že rozvíjaním medzinárodnej spolupráce s uvedenými
organizáciami TUZVO jednoznačne napĺňa svoje poslanie v oblasti internacionalizácie jej
aktivít.

5. SPOLUPRÁCA TUZVO S VEREJNOSŤOU
Skúsenosti z roku 2008 potvrdzujú mimoriadny význam cieleného riadenia vzťahov
s verejnosťou a potrebu systémového prístupu k plánovaniu a realizácii aktivít v oblasti
formovania goodwillu TUZVO. Kvalitný manažment public relations (PR) sa v dnešných
podmienkach neustále rastúcich nárokov a konkurencie vo vzdelávacom a vedecko12

výskumnom priestore stáva rozhodujúcim nástrojom ovplyvňovania záujmu študentov
o ponuku vzdelávacích programov TU a takisto aj rozširovania škály partnerov pre vedecké,
výskumné a vývojové projekty, čo determinuje úspešnosť pri získavaní grantov.
Aktivity PR v roku 2008 významne ovplyvnila skutočnosť, že TU hospodárila
v programe rozpočtového provizória. Náklady na PR neboli osobitne špecifikované, a to ani
na úrovni univerzity, ani na úrovni fakúlt a organizačných súčastí. Finančný deficit ovplyvnil
počet i rozsah aktivít, najmä v edičnej činnosti. Bolo uskutočnených menej verejných
podujatí, ale úroveň publicity sa podarilo udržať približne na úrovni roku 2007, ktorý patril
v modernej histórii TU vo Zvolene medzi najúspešnejšie v oblasti PR. Aj naďalej sa tiež
darilo úspešne koordinovať interne orientované informačné toky v systéme univerzitných
komunikačných kanálov, ktorý je tvorený Univerzitnými novinami, web sídlom, vnútorným
televíznym okruhom, informačnými a vývesnými tabuľami, a ktoré sú najnovšie účinne
doplňované Univerzitným informačným systémom (UIS), mailingovou službou
zabezpečovanou CIT a študentským internátnym rozhlasom. Univerzitnú verejnosť sa darí
informovať pružne, presne a viacerými kanálmi. V marci 2008 bola uskutočnená porada
zameraná na koordináciu plánovania, financovania a realizácie podujatí a aktivít PR na pôde
univerzity. Realizácia väčšiny navrhnutých úloh narazila na nedostatok zdrojov.
Aj napriek tomu sa podarilo skvalitniť PR TUZVO. Najvýraznejší posun sa podaril vo
vydávaní Univerzitných novín (UN), ktoré sú od svojho tretieho tohoročného čísla – od marca
2008 vydávané v novom novinovom formáte, plnofarebne a v zvýšenom náklade. Celkovo
bolo vydaných 12 čísiel UN, z toho 6 štandardných a 3 dvojčísla, v celkovom náklade 5 800
ks. Ďalej bolo prostredníctvom Vydavateľstva TU vo Zvolene vydaných 29 druhov rozličných
tlačovín zameraných na propagáciu a prezentáciu v celkovom náklade 18 870 kusov. Možno
z nich spomenúť balík propagačných materiálov o Fakulte ekológie a environmentalistiky pre
záujemcov o štúdium v náklade 2 500 kusov, skladačku o Drevárskej fakulte s podobným
účelom (náklad 1 000 ks) ako aj dotlače skladačiek TU v slovenskej a anglickej verzii.
Pripravené a vydané boli Plán vedecko-odborných podujatí 2008, Výročná správa o činnosti
TU vo Zvolene (04/2008), Annual Report (06/2008), vydaná bola nová verzia propagačnej
záložky, ako aj brožúra Štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene 2009/2010 ( náklad
1000 ks) a prvý raz bol pripravený tzv. Pamätný list pre promovaných študentov, ktorý by sa
postupom času mohol transformovať do univerzitnej absolventskej ročenky. Osobitnú
pozornosť si v rámci publikačnej činnosti zasluhuje kniha venovaná 50. výročiu
Vysokoškolského lesníckeho podniku, ktorá vyšla v náklade 500 kusov.
Mimoriadna pozornosť je naďalej venovaná prezentácii Technickej univerzity vo
Zvolene a jej aktivít prostredníctvom webových stránok, ktoré, ako ukazujú opakované
výskumy, sa stávajú najdôležitejším komunikačným nástrojom dnešnej doby, pričom jeho
potenciál naďalej rastie. V roku 2008 bolo vo web sídle TU vytvorených a publikovaných
4 364 strán (pri otvorení prevádzky v roku 2005 to bolo 200 stránok). Za obdobie minulého
roka automatický štatistický systém zaznamenal spolu 4 766 533 videní stránok web sídla
(v roku 2007 to bolo 4 126 262). Najviac videní bolo zaznamenaných na úvodnej stránke
TUZVO (1 105 714), ďalej sa návštevníci webových stránok najviac pripájali na úvodnú
stránku Lesníckej fakulty (81 674) a úvodnú stránku Drevárskej fakulty ( 80 972). Ďalej to
boli úvodná stránka Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice (61 671), úvodná stránka
Fakulty ekológie a environmentalistiky (55 504) a úvodná stránka Fakulty environmentálnej
a výrobnej techniky (52 912). Medzi najnavštevovanejšie sa v minulom roku zaradila aj
stránka Univerzitných študijných programov (40 408) a Arboréta Borová hora (16 982).
Home page TU – English version dosiahla spolu 14 720 videní. Aktuálna naplnenosť verejne
prístupných adresárov dosahuje takmer 100%, a to v slovenskej ako aj anglickej verzii.
Objavujú sa však problémy s aktualizáciou údajov, čo sa týka najmä informácií o katedrách
a anglickej verzie web sídla.
V rámci aktivít PR sa TU vo Zvolene intenzívne zapája do rôznych aktivít a orgánov.
V roku 2008 sme začali spolupracovať pri tvorbe kroniky mesta Zvolen a spolupodieľali sme
sa na činnosti Poradného zboru pri NLC pre rozvoj PR v lesnom hospodárstve. V rámci
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Events Managementu v roku 2008 sme sa aktívne podieľali aj na príprave a realizácii
významných národných a medzinárodných podujatí ako boli napríklad konferencia „Podpora
vzdelávania, výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov EU“, národné Lesnícke dni 2008
a ďalších významných podujatí (Envirofilm 2008, Enviro i Fórum 2008, Deň Zeme), ale aj
podujatí pre študentov ako „Valentínska kvapka krvi“, „Študentská kvapka krvi“ a podobne.
Aktívne sme sa predstavili na veľtrhoch Academia a Vapac 2008 v Bratislave, pre ktoré boli
pripravené úplne nové postery, video prezentácie a slide show. Následne sme sa úspešne
zúčastnili aj na Burze informácií, ktorú pripravil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo
Zvolene v spolupráci s našou univerzitou a práve v priestoroch TU vo Zvolene. Obe podujatia
ukázali na nutnosť razantnej modernizácie technológií a zariadení využívaných v oblasti PR.
Spolu bolo na pôde univerzity realizovaných 42 vedecko-odborných podujatí vrátane
fakultných konferencií študentskej vedeckej a odbornej činnosti) a 22 ďalších verejných
podujatí, výstav, kultúrno-spoločenských, športových a prezentačných akcií, z ktorých treba
spomenúť osobitne dni otvorených dverí fakúlt.
V septembri 2008 sa pracovníci univerzity zúčastnili športovej akcie „Futbalový turnaj
troch univerzít“, ktorý organizovala UVL v Košiciach.
Technická univerzita sa zapojila do projektu CAF zameraného na zavedenie systému
riadenia a kontroly kvality, ktorého príprava a aplikácia sa odrazila aj v riadení procesov PR.
Bol implikovaný systém pre sledovanie a vyhodnocovanie komunikácie v rámci kontakt
formulára web sídla TU vo Zvolene a boli vytvorené nové kontaktné elektronické mail adresy
pre poskytovanie informácií pre širokú verejnosť zo Slovenska a osobitne zo zahraničia.
Nedostatok finančných podujatí sa neodrazil v celkovej publicite univerzity. Na tomto
úseku sme v roku 2008 zaregistrovali tri najvýraznejšie momenty, ktoré najviac rezonovali
v printových i elektronických médiách celoštátneho i regionálneho dosahu. Prvým bola
inaugurácia rektora TU vo Zvolene, druhým odhalenie základného kameňa pamätníka Parku
ušľachtilých duší spojené s účasťou premiéra SR Roberta Fica a tretím návšteva prezidenta
SR Ivana Gašparoviča na našej akademickej pôde v novembri 2008. Negatívnym momentom
publicity bola medializácia znepokojenia študentov Fakulty environmentálnej a výrobnej
techniky v súvislosti s ohrozením akreditácie inžinierskeho študijného programu FEVT
„Priemyselné inžinierstvo“. Podobne negatívny mediálny obsah mala aj informácia, ktorú
posunuli médiám opäť študenti v súvislosti so školným za prekročenú dobu štúdia, či súbežné
štúdium. Všetky ostatné informácie v rámci publicity TU vo Zvolene boli neutrálneho,
prípadne kladného spravodajského charakteru. Medzi takéto významné mediálne momenty sa
dostali napríklad: etablovanie Univerzity OSN vo Zvolene, 1000. certifikát CĎV, otvorenie
akademického roka 2008/2009 a znovuotvorenie rekonštruovanej Slovenskej lesníckej
a drevárskej knižnice. Okrem predsedu vlády SR a hlavy štátu navštívili TU vo Zvolene
podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj, minister životného prostredia SR Ján
Chrbet a napríklad aj poslankyňa NR SR Iveta Radičová, čo sme opäť využili pre publicitu
univerzity. K tradičným aktivitám PR treba prirátať tlačovú konferenciu rektora a vedenia TU
vo Zvolene, ktorá sa za účasti zástupcov fakúlt konala 26. 09. 2008, a ktorá ukázala, že sa
nám darí skvalitňovať spoluprácu s médiami, čo je pre rozvoj PR mimoriadne dôležité.
Za dôležitý krok v rámci rozvoja PR možno považovať založenie Spolku absolventov
a priateľov Technickej univerzity vo Zvolene (SAP TUZVO), ktorý Ministerstvo vnútra SR
zaregistrovalo 8. 09. 2008. Od SAP si sľubujeme rozvoj a intenzifikáciu komunikácie
s verejnosťou a ďalšie zlepšovanie dobého mena Technickej univerzity vo Zvolene doma
i v zahraničí. V tomto smere je však nevyhnutné vyvinúť ďalšie kroky smerujúce k vyššej
aktivizácii tohto projektu.
Pre posilnenie efektu šírenia pozitívnych rezonancií v rámci sociálnej komunikácie
medzi mladými ľuďmi bola poskytnutá osobitná podpora aktivitám študentov, v spolupráci
s ŠR VŠ SR, ako aj pomoc krúžkom a klubom pôsobiacim na TU. Osobitná podpora bola
poskytnutá Internátnemu rozhlasu (INRO), najmä pri účasti na celoslovenskej súťaži
Radiorelley 2008. Záujem študentov pritiahli aj ďalšie aktivity ako Dni príležitostí IAESTE,
fotosúťaž FEE „Príroda očami študentov“ i medzinárodné preteky „Železný hasič.“
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PR Technickej univerzity vo Zvolene si aj naďalej vyžadujú zvýšenú pozornosť, čo by
sa malo odraziť v ich finančnom, personálnom i materiálno-technickom zabezpečení. TU
získala v roku 2008 projekt v rámci operačného programu Výskum a vývoj – opatrenie 5.1:
Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Realizácia projektu a jeho výstupy, ktorými
okrem iného bude aj budovanie nových informačných a komunikačných kanálov, nasadenie
modernej audiovizuálnej techniky, inštalácie informačných kioskov a zriaďovanie wifi zón
určite výrazne prispeje k zlepšeniu imidžu univerzity ako modernej vzdelávacej
a vedeckovýskumnej inštitúcie.

6. ZHODNOTENIE PLNENIA PRIJATÝCH OPATRENÍ V OBLASTI
VONKAJŠÍCH VZŤAHOV
6.1 Potreba aktívnej znalosti svetového jazyka
Úloha:

Vytvoriť predpoklady na to, aby každý absolvent bakalárskeho štúdia na
TUZVO aktívne ovládal jeden cudzí jazyk

Úloha:

V spolupráci s dekanmi fakúlt zjednotiť prístup k výučbe cudzích jazykov na
TUZVO

Plnenie (vzhľadom na charakter úloh, je plnenie zhodnotené pre obidve úlohy spolu):
V roku 2008 sa nepodarilo realizovať koncepciu výučby cudzích jazykov navrhovanú
v predchádzajúcom období. Tá bola založená na jazykovej príprave, ktorá by mala byť
kompatibilná s požiadavkami podľa referenčnej úrovne a hodnotiacich deskriptorov
Spoločného európskeho referenčného rámca pre výučbu, štúdium a hodnotenie cudzích
jazykov, ktorý vytvorila Rada Európy.
Napriek snahe vedenia TUZVO a Ústavu cudzích jazykov je pretrvávajúcim
problémom prístup súčasných vedení niektorých fakúlt TUZVO k výučbe cudzích jazykov.
Dve fakulty – FEE a FEVT z ekonomických dôvodov výrazne zredukovali výučbu cudzích
jazykov, a to aj napriek tomu, že deklarujú povinnosť študentov bakalárskeho štúdia vykonať
skúšku z odborného cudzieho jazyka. Vedenie LF z rovnakých dôvodov nepodporilo žiadnu
progresívnu zmenu vo výučbe cudzích jazykov, takže výučba cudzích jazykov na tejto fakulte
ostala naďalej na úrovni dobrovoľnosti, a teda aj s minimálnou účasťou študentov (podľa
ročníkov a študijných programov dosahuje podiel študentov, ktorí študujú cudzí jazyk,
hodnotu od 0 % do 21 %, pričom z 24 prípadov je to v 19 prípadoch menej ako 5 % a len v 2
prípadoch viac ako 10 %). Pozitívne hodnotenie si zasluhuje iba prístup DF, kde vedenie
fakulty podporilo rozširujúcu výučbu cudzích jazykov aj v inžinierskom stupni štúdia, pričom
už v súčasnosti má každý študent bakalárskeho štúdia povinnosť urobiť skúšku z jedného
odborného cudzieho jazyka ako podmienku ukončenia štúdia. Rovnako pozitívne možno
hodnotiť systém výučby cudzích jazykov v rámci univerzitných študijných programov, kde
v rámci bakalárskeho štúdia všetci študenti absolvujú povinne štúdium cudzieho jazyka
v každom semestri (spolu teda 6 skúšok).
Na základe hodnotenia pedagogickej činnosti TUZVO za akademický rok 2007/2008
možno vo vzťahu k výučbe cudzích jazykov v bakalárskom štúdiu konštatovať nasledovné:
- súčasný stav výučby cudzích jazykov je vo väčšine študijných programov fakúlt
neakceptovateľný,
- výučba cudzích jazykov je aj v porovnaní s príbuznými univerzitami v SR výrazne
poddimenzovaná,
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na úrovni fakúlt je potrebné okamžite prehodnotiť postavenie výučby cudzích jazykov
a zaviesť minimálne jednu klasifikovanú povinnosť z predmetu odborný cudzí jazyk
(anglický, nemecký, francúzsky, ruský) do ukončenia bakalárskeho stupňa štúdia.
Vzhľadom na prípravu kvalitných absolventov doktorandského štúdia by malo byť
samozrejmosťou, aby každý doktorand absolvoval študijný pobyt v zahraničí, čo by
smerovalo aj k zvyšovaniu počtu mobilít v rámci programu Erasmus, resp. iných mobilitných
programov. Rovnako možno uvažovať o publikovaní minimálne jednej publikácie, resp.
o minimálne jednej aktívnej účasti na vedeckom podujatí v zahraničí ako o jednej
z podmienok ukončenia doktorandského štúdia.
Nedostatočný záujem študentov o odbornú jazykovú prípravu a nedostatočná znalosť
jazykov sa prejavuje aj v relatívne nízkom záujme študentov TUZVO o zahraničné mobility
študijného charakteru. Okrem toho, vzhľadom na pretrvávajúci trend redukcie výučby cudzích
jazykov, nie je možné poskytovať študentom certifikáty EU o znalosti cudzieho jazyka.
TUZVO mala aj v roku 2008 aktuálne akreditáciu na vykonávanie skúšok
z anglického jazyka City&Guilds. V rámci akreditácie na vykonávanie týchto skúšok boli
vyskúšaní 38 študenti, ktorí uspeli a získali certifikát City&Guilds Qualification.
V rámci mobility ERASMUS sa zúčastnili dve pracovníčky ÚCJ medzinárodnej
konferencie CERCLES v Seville, zameranej na odbornú jazykovú prípravu študentov
vysokých škôl pomocou metód E-learning, blended learning & web enhanced learning.
Poznatky z tejto konferencie sa však budú môcť uplatniť vo výučbe cudzích jazykov na
TUZVO len v obmedzenej miere vzhľadom na ekonomické dôvody.
-

Úloha:

Analyzovať aktuálne jazykové kompetencie učiteľov a vedeckovýskumných
pracovníkov TUZVO

Úloha:

Vypracovať systém jazykovej prípravy a hodnotenia jazykových kompetencií
učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov TUZVO

Plnenie (vzhľadom na charakter úloh, je plnenie zhodnotené pre obidve úlohy spolu):
Analýza aktuálnych jazykových kompetencií učiteľov a vedeckovýskumných
pracovníkov TUZVO sa realizovala prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktorý bol
zameraný na jazykové kompetencie respondentov v dvoch oblastiach – v oblasti
konverzačných znalostí jazyka a v oblasti znalosti odborného jazyka. Súčasťou dotazníka bol
aj prieskum prípadného záujmu respondentov o jazykové vzdelávanie, ktorý je momentálne
predmetom analýzy so strany pracovníkov Centra ďalšieho vzdelávania TUZVO (CĎV),
pričom na základe výsledkov tohto prieskumu bude v tomto roku pripravená ponuka
jazykových kurzov pre učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov TUZVO. Z výsledkov
dotazníkového prieskumu jazykových kompetencií učiteľov a vedeckovýskumných
pracovníkov TUZVO možno uviesť nasledovné:
- oslovení pracovníci hodnotili svoju znalosť jazyka na základe slovného opisu, ktorému
zodpovedala numerická známka v hodnote od 1 (najlepšia známka) po 5 (najhoršia
známka),
- okrem toho, oslovení pracovníci mali možnosť uviesť údaje o držiteľstve jazykových
certifikátov, o aktívnej účasti na odborných podujatiach v zahraničí i o počte prác
publikovaných v cudzom jazyku,
- celkovo bolo zaslaných 337 dotazníkov (LF – 94 dotazníkov, DF – 137 dotazníkov, FEE –
52 dotazníkov, FEVT – 50 dotazníkov, ÚTVŠ – 4 dotazníky),
- návratnosť dotazníkov bola nasledovná: LF – 84 %, DF – 81 %, FEE – 67 %, FEVT – 94
%, ÚTVŠ – 100 %,
- najrozšírenejšia znalosť cudzieho jazyka je v prípade anglického jazyka (63 %
respondentov), nemeckého jazyka (22 %) a ruského jazyka (11 %),
16

-

-

na základe rozhodnutia vedenia FEVT a vedúcich katedier FEVT, oslovení pracovníci
vypĺňali dotazníky anonymne (až na ojedinelé výnimky), čo však neumožňuje vedeniu
univerzity využiť žiadnu spätnú väzbu v záujme zlepšenia jazykových kompetencií,
v nasledovnom prehľade sú uvedené priemerné známky v jednotlivých kategóriách
oslovených pracovníkov:
Fakulta

LF
DF
FEE
FEVT
Spolu
(tri fakulty)

Profesori
konverzač odborný
né znalosti
jazyk
2,17
2,20
2,11
2,29
2,25
2,25
2,18

2,25

Docenti
Odborní asistenti
konverzačné odborný konverzačné odborný
znalosti
jazyk
znalosti
jazyk
2,25
2,32
2,49
2,67
2,46
2,68
2,68
2,76
2,45
2,17
2,87
2,90
nemožno vyhodnotiť
2,39

2,39

2,68

2,78

VV- pracovníci
konverzačné odborný
znalosti
jazyk
2,48
2,74
2,78
2,90
3,19
2,94
2,82

2,86

Vedenie TUZVO má zámer tieto výsledky dotazníkového prieskumu dať do
vzájomných súvislostí s plnením kritérií na obsadzovanie miest vedúcich pracovníkov,
funkčných miest profesorov a docentov i pracovných miest vysokoškolských učiteľov
a výskumných pracovníkov. Okrem toho bude vypracovaná podrobná analýza jazykových
kompetencií na úrovni základných pracovísk (katedier), a to aj vo vzťahu k výsledkom
publikačnej činnosti, keďže boli preukázané značné rozdiely medzi jednotlivými katedrami.
Vzhľadom na uvedené výsledky prieskumu jazykových kompetencií je však zrejmé, že je
nevyhnutné venovať tejto oblasti dôkladnú pozornosť. Za istý varovný signál možno
považovať relatívne nízke samohodnotenie jazykových znalostí v kategórii odborných
asistentov, ktorí tvoria základňu budúcich potenciálnych docentov a profesorov. Vo vzťahu
k publikačnej činnosti možno to isté konštatovať aj u vedeckovýskumných pracovníkov, kde
by mala byť primeraná znalosť cudzieho jazyka tiež samozrejmosťou.
Vo vzťahu k ďalším aktivitám v tejto oblasti možno konštatovať, že v mesiacoch
február a máj 2008 sa prostredníctvom CĎV realizovali dva kurzy jazyka anglického pre
administratívnych zamestnancov TUZVO a dva kurzy pre pedagogických a vedeckých
pracovníkov TUZVO. Všetky kurzy boli hodnotené zo strany účastníkov pozitívne. Okrem
toho, v roku 2008 pôsobili na ÚCJ francúzski lektori z organizácie Alliance Francaise.
6.2 Podpora mobility študentov a učiteľov
Úloha:

V spolupráci s pracovníkmi SAIA, SAAIC a inými organizovať informačné
semináre o medzinárodných mobilitných programoch

Plnenie:
TUZVO pre zvýšenie počtu akademických mobilít zintenzívnila v roku 2008
spoluprácu so SAIA, SAAIC i ďalšími partnermi. Študenti aj učitelia a pracovníci sa mali
možnosť zúčastniť informačných seminárov a prezentácií o možnostiach získania štipendií
francúzskej vlády, CEEPUS, NŠP, ERASMUS. Referát vonkajších vzťahov TUZVO v roku
2008 v tomto smere pripravil a realizoval pripravil nasledovné akcie:
6.3.2008
prezentácia programu Erasmus pre študentov
informácie o mobilitách študentov za účelom štúdia na univerzitách alebo
odborných stáží v podnikoch v rámci EÚ, v spolupráci so SAIA a IAESTE,
prezentácia možností a ponúk grantov nimi administrovaných mobilít
29.4.2008
prezentácia štipendií francúzskej vlády pre študentov a mladých výskumníkov
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prezentácie možnosti publikovania odborných článkov v elektronickom
bulletine www.bulletins-electroniques.com, v spolupráci s veľvyslanectvom
Francúzskej republiky na Slovensku
1.10.2008
prezentácia programu Erasmus pre študentov
informácie o mobilitách študentov za účelom štúdia na univerzitách alebo
odborných stáží v podnikoch v rámci EÚ
8.12.2008
prezentácia štipendií francúzskej vlády pre študentov a mladých výskumníkov,
v spolupráci s veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku
11.12.2008 jazykový test z nemeckého jazyka – pre záujemcov o letné brigády do SRN,
v spolupráci s ÚCJ
Okrem toho, informovanosť študentov a učiteľov o možnostiach mobilít v rámci
rôznych programov bola zabezpečená aj prostredníctvom individuálne podávaných informácií
študentom priamo na RVVz i prostredníctvom zasielania aktuálnych informácií učiteľom
a študentom e-mailovou poštou.
Úloha:

Vytvoriť databázu záujemcov o mobility s primeranými jazykovými
a odbornými znalosťami

Plnenie:
Databázu záujemcov o mobility z radov študentov i akademických pracovníkov bola
na Referáte pre vonkajšie vzťahy vytvorená a priebežne sa aktualizuje aj v spolupráci s
Referátom pre pedagogickú prácu i Referátom pre vedeckovýskumnú činnosť. V tomto smere
tu existuje snaha vytvoriť z Referátu pre vonkajšie vzťahy profesionálne pracovisko, ktoré
organizačne aj administratívne plnohodnotne zabezpečí bežnú agendu univerzity v danej
oblasti. Súčasťou takejto databázy by mali byť aj aktualizované kontakty medzi domácimi
a zahraničnými študentmi a akademickými pracovníkmi pri medzinárodných mobilitách.
6.3 Výučba v cudzom jazyku
Úloha:

V spolupráci s fakultami pripraviť katalóg predmetov, ktoré je možné reálne
v plnom rozsahu vyučovať v cudzom jazyku (s dôrazom na anglický jazyk)

Plnenie:
Dostupnosť univerzity pre cudzincov, ktorá je založená na výučbe v cudzom jazyku je
ďalším dôležitým aspektom internacionalizácie TUZVO. Z členstva SR v EÚ, ale aj
z členstva TUZVO v EUA vyplýva orientácia nielen na domácich študentov, ale aj na
platiacich študentov z krajín Ázie, Ameriky či Afriky a samozrejmá výmena študentov
i učiteľov v rámci EÚ.
Treba konštatovať, že doteraz sa na TUZVO nepodarilo zrealizovať žiadny ucelený
študijný program v cudzom jazyku, hoci jeden bol v minulosti na jednej z fakúlt TUZVO
dokonca akreditovaný. Hoci výučba v ucelenom študijnom programe v cudzom jazyku je
určite najatraktívnejšou formou internacionalizácie TUZVO, najskôr je nevyhnutné vytvoriť
podmienky na postupné zavádzanie výučby v cudzom jazyku pre vybrané predmety. V rámci
UIS sú v súčasnosti spracované informačné listy a sylaby predmetov, ktoré sú schopní
akademickí pracovníci vyučovať v cudzom jazyku. Na základe takejto ponuky by mohlo byť
v ´blízkej budúcnosti založené vytvorenie a následné akreditovanie určitého univerzitného
študijného programu na báze medziodborového štúdia v spojitosti s lesníctvom, drevárstvom
a životným prostredím, aby sa tak integroval potenciál relatívne obmedzeného počtu jazykovo
zdatných učiteľov jednotlivých fakúlt TUZVO. Okrem toho, pozitívne možno hodnotiť
aktuálne snahy vedenia LF o vytvorenie ponuky doktorandského štúdia pre zahraničných
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uchádzačov. Získanie študentov – samoplatcov zo zahraničia je však jednoznačne
podmienené adekvátnou ponukou možností štúdia v cudzom jazyku, najmä v anglickom
jazyku. V tomto smere je potrebné už aj samotnú zmluvnú spoluprácu so zahraničnými
partnermi orientovať na oblasť výmeny učiteľov pre prednášanie konkrétnych predmetov
zaradených do konkrétnych študijných programov.
Úloha:

V spolupráci s fakultami podporovať možnosti vydávania dvojitých diplomov
s dôrazom na už existujúce dohody v tomto smere (Cluny, Praha)

Plnenie:
Systém vydávania dvojitých diplomov možno považovať za pozitívny smer rozvíjania
aktivít v oblasti univerzitnej internacionalizácie, ktorý by mal výrazne podporiť nielen výučbu
cudzích jazykov ale aj študentské a učiteľské mobility. V tomto zmysle možno pozitívne
hodnotiť aktivity v oblasti spolupráce FEVT s ENSAM Cluny (Francúzsko) a tiež už
v minulosti iniciovanú spoluprácu s ČZU Praha (ČR) na LF. Okrem toho, vedenie DF sa
v súčasnosti zaoberá myšlienkou vydávania trojitých diplomov pre študentov študijných
programov druhého stupňa v oblasti dizajnu v spolupráci s univerzitami v Salzburgu
(Rakúsko) a v Sofii (Bulharsko).
Nevyhnutnou podmienkou vydávania dvojitých, resp. trojitých diplomov zo strany
TUZVO je okrem primeraných jazykových kompetencií a odbornej stránky zúčastnených tiež
doriešenie administratívno-právnych otázok vydávania takýchto diplomov na úrovni
jednotlivých fakúlt, resp. na úrovni univerzity.
Úloha:

Pripraviť aktuálnu smernicu o zásadách organizačného a finančného
zabezpečenia výučby v cudzích jazykoch

Plnenie:
Vzhľadom na hospodárenie univerzity v roku 2008 v rámci rozpočtového provizória,
ako aj z dôvodu minimálneho počtu prichádzajúcich študentov sa vecné naplnenie tejto úlohy
navrhuje presunúť na rok 2009.

7. NÁVRH OPATRENÍ V OBLASTI VONKAJŠÍCH VZŤAHOV NA ROK
2009
7.1 Potreba aktívnej znalosti svetového jazyka
7.1.1

Vytvárať predpoklady na to, aby každý absolvent bakalárskeho štúdia na
TUZVO aktívne ovládal jeden cudzí jazyk
T: trvale
Z: dekani fakúlt, prorektor pre VVz, prorektor pre PP,
vedúca ÚCJ

7.1.2

Upraviť štúdium cudzích jazykov s účinnosťou od akademického roka 2009/10
tak, aby študenti všetkých študijných programov na TUZVO museli do
ukončenia bakalárskeho stupňa štúdia absolvovať skúšku z jedného odborného
cudzieho jazyka
T: 31. 8. 2009
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Z: dekani fakúlt, prorektor pre PP
7.1.3

Vypracovať systém jazykovej prípravy a hodnotenia jazykových kompetencií
učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov TUZVO
T: 31. 12. 2009
Z: prorektor pre VVz, vedúca ÚCJ, vedúca ORĽZ

7.2 Podpora mobility študentov a učiteľov
7.2.1 V spolupráci s pracovníkmi SAIA, SAAIC a inými organizovať informačné
semináre o medzinárodných mobilitných programoch
T: trvale
Z: prorektor pre VVz
7.2.2 Aktualizovať databázu záujemcov o mobility s primeranými jazykovými
a odbornými znalosťami
T: 30. 6. 2009
Z: prorektor pre VVz
7.2.3 Pripraviť návrh nových bilaterálnych zmlúv, resp. aktualizovať súčasné
bilaterálne zmluvy pre mobilitné programy vrátane oblasti stáží študentov v
praxi
T: 30. 6. 2009
Z: prorektor pre VVz
7.3 Výučba v cudzom jazyku
7.3.1 V spolupráci s fakultami pripraviť aktualizovaný katalóg predmetov, ktoré je
možné reálne v plnom rozsahu vyučovať v cudzom jazyku (s dôrazom na
anglický jazyk)
T: 31. 8. 2009
Z: prorektor pre VVz, prodekani pre VVz
7.3.2 Definovať všetky administratívno-právne aspekty vydávania dvojitých, resp.
trojitých diplomov v rámci univerzity
T: 31. 8. 2009
Z: prorektor pre PP, prorektor pre VVz
7.3.3 Pripraviť aktuálnu smernicu o zásadách
zabezpečenia výučby v cudzích jazykoch

organizačného

a finančného

T: 31. 8. 2009
Z: prorektor pre VVz
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8. Tabuľková príloha
Tab. č. 1 Medzinárodné zmluvy platné v roku 2008
P.č.

Inštitúcia / Náplň

1.

The Baranovichy State University,
Bielorusko
Academic cooperation agreement
301/2008
University of Forestry Sofia,Bulharsko
Academic cooperation agreement
751/2008
Vysoké učení technické v Brně
Rámcová dohoda 900/2008
Vysoké učení technické v Brně
Zmluva o spolupráci 902/2008
Česká zemědelská univerzita
Praha, ČR
Dohoda o vedecko-pedagogickej
spolupráci
Česká zemědelská univerzita
Praha, ČR
Dohoda o DOUBLE DEGREE
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí n. Labem, ČR
Zmluva o spolupráci
Mendelova zemědelská a lesnická
univerzita v Brně, ČR
Dohoda o spolupráci
ENSAM Cluny, Francúzsko
Zmluva o spolupráci
ENGREF Paris, Francúzsko
Zmluva o spolupráci
Lesnícka fakulta univerzity v Záhrebe,
Chorvátska republika
Dohoda o spolupráci č. 81/2007
College of New Caledonia, Prince
George, British Columbia, Canada
Cooperation Agreement and
Memorandum of Understanding
765/2008
Chung Ang University, Seoul, Korea
Dohoda o spolupráci
Hedmark University College, Nórsko
Zmluva o spolupráci
August Cieszkowski Agricultural
University of Poznaň, Poľsko
Dohoda o spolupráci
Instytut Technologii Drewna
Poznaň, Poľsko
Dohoda o spolupráci vo vede a výskume
The Main School of Fire Service in
Warsaw, Poland
Zmluva o spolupráci
Politechnika Opolská
Opole, Poľsko
Zmluva o spolupráci
Poznan University of Technology,
Faculty of Mechanical Engineering,
Poľsko
Academic Cooperation Agreement

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Rok
vzniku
2008

2008

2008
2008
2005

2005

2004

Trvanie
5 rokov

Podpísal
za TUZVO
Prof. J. Tuček
Doc.
A.Danihelová

5 rokov + 5 Prof. J. Tuček

5 rokov

3 roky
Prof. J. Tuček
S účin. od Prof. Š. Žihlavník
2006/2007
5 rokov
Prof. J. Tuček
Prof. M. Marčok

2002

5 rokov

Prof. M. Šupín

2002

5 rokov

Prof. M. Šupín

2007

5 rokov

Prof. J. Tuček

2008

5 rokov

Doc. R.Šulek

2005

3 roky

Prof. J. Tuček

Automaticky sa
predlžuje vždy o 1
rok
Automaticky sa
predlžuje
Automaticky sa
predlžuje
Automaticky sa
predlžuje

V r. 2008 skončila
platnosť

Prof. J. Tuček
Ing. I. Olajec
na neurčito Prof. J. Tuček
5 rokov

2003

na neurčito Prof.M. Šupín
Prof. Vološčuk

2002

na neurčito Prof. M.Šupín
Prof.M. Šupín
Prof.A. Osvald

2001

2007

Obnovená zmluva

na neurčito Prof. J. Tuček
Za KPO – Ing.
Prof. I.Čunderlík E.Mračková
na neurčito Prof. J. Tuček
Prof. Š. Žihlavník

3 roky

2004

Za FEVT – prof.
M.Mikleš, doc.
P.Šugár

Prof. J. Tuček

1998

2006

Poznámka

3 roky

Prof. J. Tuček
Prof. M.Mikleš
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Universitat fur Bodenkultur
Viedeň, Rakúsko
Dohoda o spolupráci
The Transilvania University of Brasov,
Rumunsko
Dohoda o spolupráci
The Izhevsk State Technical University,
Ruská federácia
Academic Cooperation Agreement
100/2008
Voronezh State academy of Forestry
Engineering, Voronež, Ruská federácia
Academic Cooperation Agreement
1073/2007

1995

Uralská štátna lesnícka akadémia
Jekaterinburg, Ruská federácia
Dohoda o spolupráci
Moskovská štátna univerzita lesa, Ruská
federácia
Dohoda o spolupráci
Štátna lesotechnická akadémia Petrohrad,
Ruská federácia
Dohoda o spolupráci
Višša Technička Škola
Novi Sad, Srbsko
Zmluva o spolupráci 689/2008
Institut za preventivu DOO
Novi Sad , Srbsko
Zmluva o spolupráci 340/2008
Univerzita Georga Augusta
Gottingen, SRN
Rámcová zmluva o vedeckej spolupráci
Technická univerzita
Drážďany, SRN
Dohoda o spolupráci
Labor fur Umweltschultz und Chemise
Analytik
Maierhofer, SRN
Zmluva o spolupráci
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Montes
Madrid, Španielsko
Zmluva o spolupráci
University of Turin
Turin, Taliansko
Dohoda o spolupráci s LF
Užhorodská štátna univerzita,
Užhorod, Ukrajina
Dohoda o vedecko pedagogickej
spolupráci s FEE
Michigan Technological University
USA
Dohoda o spolupráci

na neurčito Prof. M.Marčok

2006

3 roky

Prof. J.Tuček

2008

5 rokov

Prof. J.Tuček
Doc.Danihelová

Za FEVT –
prof.M.Mikleš

2008

5 rokov

Prof. J.Tuček

DF–prof.Čunderlík,
doc.Sedliačik
LF–doc. Pichler
FEE–
prof.Ladomeský
FEVTdoc.Černecký

2005

5 rokov

Prof. J.Tuček

2003

na neurčito Prof.M.Šupín

2005

3 roky

Prof.J. J.Tuček

2008

5 rokov

Prof.J. Tuček

2008

5 rokov

Prof. J.Tuček

1996

3 roky

Prof. M.Marčok

2001

2007

2004

Na neurčito Prof. Šupín

5 rokov

Prof. Tuček
Ing. Bútora

2 roky

Prof. Marčok

5 rokov

Prof. Tuček
Doc. Pichler

Platnosť skončila v
2008

Automaticky sa
predlžuje vždy o 2
roky
Každých 5 rokov sa
má aktualizovať
pracovný program
+ Interchem Brezno

Automaticky sa
predlžuje

na neurčito Prof. Šupín
Prof. Vološčuk

1996

na neurčito

Prof. Marčok
Prof. Kuriatko

22

Tab. č. 2 Domáce zmluvy platné v roku 2008
P.č.

Inštitúcia / Náplň

1.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dohoda o spolupráci
Slovenská akadémia vied
v Bratislave
Rámcová zmluva o spolupráci
Univerzita sv Cyrila a Matoda
Trnava
Rámcová zmluva o spolupráci
Decodom spol.s.r.o.
Rámcová zmluva o spolupráci 1294/2006

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zväz spracovateľov dreva SR
Dohoda o spolupráci 345/2007
Rettenmeier Holding AG
Zmluva o spolupráci 38/2007
Nefab Packaging Slovakia spol. s r.o.,
Levice
Rámcová zmluva o spolupráci
Stredoslovenské strojárne Sitno, a. s.
Vyhne
Dohoda o spolupráci
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie STU v Bratislave
Dohoda o spolupráci
Kronospan SK, spol. s r. o.
Prešov
Rámcová zmluva o spolupráci 45/2005
Bučina DDD spol. s r. o.
Zvolen
Rámcová zmluva o spolupráci
Vyšší odborní škola a Střední
prumyslová škola, Volyne, ČR
Zmluva o partnerstve
Bukóza Holding a.s.
Rámcová zmluva o spolupráci 97/2008
Lesy SR
Banská Bystrica
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Pohronské strojárne, a.s.
Hliník nad Hronom
Zmluva o vedecko-technickej spolupráci
PPS Group a. s.
Detva
Zmluva o spolupráci
Leader, n. o.
Zvolen
Zmluva o spolupráci
Pištej, s. r. o.
Zvolen
Zmluva o spolupráci
Zvolenská teplárenská, a. s.
Zvolen
Zmluva o spolupráci
Dalkia a.s.
Rámcová zmluva o spolupráci 98/2008

Podpísal
za TUZVO
Doc.J.Tuček

Rok
vzniku
2005

Trvanie

2007

na dobu
neurčitú

Prof. J.Tuček

2003

na dobu
neurčitú

Prof. Šupín

2006

Od 1.1.07
do konca
2007/2008
Do
31.12.2011
5 rokov

2007
2007

5 rokov

Poznámka

Prof. J.Tuček
Prof.I.Čunderlík

DF

Prof. J.Tuček
Prof.I.Čunderlík
Prof. J.Tuček
Prof.I.Čunderlík
Doc.J.Drábek
Prof. Tuček
Prof. Čunderlík

DF
DF

2007

na dobu
neurčitú

DF

2004

na dobu
neurčitú

Doc. Barcík

DF

2005

na dobu
neurčitú

Prof. Čunderlík

DF

2006

na dobu
neurčitú

DF

2005

na dobu
neurčitú

Prof. Tuček
Prof. Víglaský
Prof. Čunderlík
Prof. Tuček

2007

na dobu
neurčitú

Prof. Čunderlík

DF

2008

na dobu
neurčitú

DF

2004

na dobu
neurčitú

Prof. Tuček
Prof. Čunderlík
Doc.R.Šulek
Prof. Žíhlavník

2002

na dobu
neurčitú

Prof. Šupín
Prof. Ladomerský

FEE

2007

4 roky

Prof. Tuček
Prof. Mikleš

FEVT

2007

4 roky

FEVT

2007

4 roky

Prof. Tuček
Prof. Mikleš
Ing. Andrejčák
Prof. Tuček
Prof. Mikleš

2005

4 roky

Prof. Tuček
Prof. Mikleš

FEVT

2008

na dobu
neurčitú

Prof. Tuček
Prof. Víglaský
Doc.R.Šulek
Doc.A.Danihelová

FEVT

DF

LF

FEVT
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Tab. č. 3 Bilaterálne zmluvy ERASMUS
P.č.

Inštitúcia

1.

6.

University of Forestry, Sofia
Bulharsko
University of Pardubice, ČR
Tomas Bata University in Zlin, ČR
Mendel University of Agricuture and
Forestry, Brno, ČR
Czech University of Life Science, Praha,
ČR
Technical University Ostrava, ČR

7.
8.

2.
3.
4.
5.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Poznámka

Rok
vzniku
2007

Trvanie

2008
2008
2008

2013
2013
2013

Inicioval
za TUZVO
Doc. Ľ.Javorek
Doc. J.Kúdela
Ing. M.Potkány,
Doc. J.Drábek
Ing. M.Krivošíková

2008

2013

Ing..M.Krivošíková

2008

2009

Brno University of Technology, ČR

2008

2013

Ing.E.Mračková
Prof.J.Ladomerský
Doc.Ľ.Javorek

Technical University of Liberec –
Faculty of Mechanical Engineering, ČR
Technical University of Liberec –
Faculty of Textile Engineering, ČR
University of Ostrava, ČR
Jan Evangelista Purkyne University in
usti n. Labem – Faculty of Production
Technology and Management, ČR
Jan Evangelista Purkyne University in
usti n. Labem – Faculty of the
Environment, ČR
Roskilde Universitetscenter, Roskild
Dánsko
Central Ostrobothnia University of
Applied Sciences, Fínsko
Université Henri Poincaré Nancy,
ENSTIB, Francúzsko
Ecole Nationale Supérieure ď Arts et
Métiers, Paris. ENSAM Center in Cluny,
Francúzsko
Aristotle University of Thessaloniki,
Grécko
Budapesti Muzsaki és
Gadzdaságtudomániy Egyetem,
Budapest, Maďarsko
Technische Universität Dresden –
Institute of Wood and Paper
Technologies, SRN
Technische Universität Dresden –
Department of International Forestry,
SRN

2007

2013

Doc. Javorek

FEVT
DF
DF, UŠP
DF, UŠP
Rozšírená na
všetky fakulty
Rozšírená na
všetky fakulty
DF – KPO
FEE
FEVT obnovená
FEVT

2006

2008

Doc. Navrátil

DF

2006
2008

2010
2013

Doc. Matejdes
Doc.Ľ. Javorek

DF - KMDG
FEVT
obnovená

2007

2010

Prof.J.Víglaský

FEE, FEVT

2007

2010

Prof. J.Víglaský

FEE

2008

2013

Ing. M.Krivošíková

2008

2009

Prof.J.Štefko

2007

2010

Doc.Ľ.Javorek

2008

2011

Ing. M.Krivošíková

2007

2008

Prof.J. Víglaský

2008

2010

Prof. J.Štefko

DF
obnovená

2007

2010

Doc. V.Pichler

Hochschule Wismar – Business and
Design, SRN
Georg-August-Univesität Gottingen,
SRN
Technische Universität Munchen, SRN
Gdansk University of Technology,
Poľsko
Politechnika Krakowska, Poľsko
Technical University of Lodz, Poľsko
AGH – University of Science and
Technology, Krakow, Poľsko
Warsaw University of Life Sciences
SGGW, Warsaw, Poľsko

2007

2009

Ing.R.Rajnoha,

LF - forestry
FEVT, FEE –
environment
sciences
DF, UŠP

2007

2010

Prof. Ľ:Scheer

2007
2007

2010
2010

Doc. V.Pichler
Doc. Ľ.Javorek

LF, FEE ekológia
LF
FEVT

2007
2007
2007

2009
2010
2010

Doc. Jančura
Doc. Ľ.Javorek
Prof. Víglaský

FEE
FEVT
FEVT

2008

2013

Doc. Ľ.Javorek

2009

DF
obnovená
DF
FEVT

LF
obnovená
FEVT
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Instituto Politécnico do Porto,
Portugalsko
Salzburg University of Applied Sciences,
Salzburg, Rakúsko
University of Natural Resources and
Applied Life Sciences, Wien, Rakúsko
Universitatea TRANSILVANIA of
Brasov, Rumunsko
Universidad Politécnica de Madrid,
Španielsko
Suleyman Demirel University, Turecko
Selcuk University, Konya, Turecko

2008

2008

Prof. J.Víglaský

2008

2013

Ing. M.Krivošíková

2008

2013

Ing. M.Krivošíková

2007

2010

Doc. Ľ.Javorek

FEVT
obnovená
Dizajn
obnovená
Rozšírená na
všetky fakulty
FEVT

2007

2013

Prof. J.Víglaský

FEVT

2007
2008

2013
2010

Doc. Pichler
Ing. M.Krivošíková

LF
FEVT, FEE

Tab. č. 4 Zahraniční študenti zapísaní na riadne štúdium na TUZVO
2006/2007
1. a 2. stupeň VŠ štúdia
3. stupeň VŠ štúdia
2007/2008
1. a 2. stupeň VŠ štúdia
3. stupeň VŠ štúdia
2008/2009
1. a 2. stupeň VŠ štúdia
3. stupeň VŠ štúdia

Denná forma

Externá forma

28
2

28
2

30
5

56
11

22
4

121
7

Tab. č. 5 Prehľad najdôležitejších členstiev TUZVO v medzinárodných organizáciách
Názov / kontaktná osoba:
International Union of Forest Research Organizations – prof. L.Paule
International Academy of Wood Science – prof. M.Babiak
Society of Wood Science and Technology – prof. M.Babiak
International Association of Wood Anatomists – prof. I.Čunderlík
European Union of Foresters – prof. M.Saniga
European Forest Institute – prof. R.Kropil
Slovac Academic Association of International Cooperation
European Biomass Association - prof. J.Víglaský – člen výboru
Združenie Certifikácie Lesov Slovenska – doc. J.Suchomel
Asociácia učiteľov cudzích jazykov na VŠ – PhDr. J.Tereňová
European University Information Systems Slovakia
European Universities Association – prof. Ľ. Scheer
Združenie arborét a botanických záhrad Slovenska – doc. I. Lukáčik

Skratka:
IUFRO
IAWS
SWST
IAWA
PRO SILVA
EFI
SAAIC
AEBIOM
ZCLS
CASAJC – CercleS
EUNIS - Slovakia
EUA
ZABOZAS

Tab. č. 6 Evidované informácie o TUZVO v elektronických médiách za rok 2008
SRo – 1000. certifikát CĎV – marec 2008
AZTV – 1000. certifikát CĎV – marec 2008
Rádio Express – 15. 03 a 16. 03. 2008 – v hodinových správach opakovane informácie o termínoch
prijímacích konaní na LF a DF
4. SRo – Inaugurácia rektora – 10. 04. 2008 – opakované správy a rozhovor
5. AZTV, JOJ, STV – Lesnícke dni 2008 – 22. 04. 2008 – 01. 05. 2008) –
6. TA3 – školné externisti – ilustračné zábery – máj 2008
7. Markíza – 8. máj 2008 Správy – infrormácia o kultúre pre amerických Slovákov, Poľana TU vo Zvolene
v Chicagu
8. STV – Dobré ráno 21.05.2008 – relácia TFC – P. Polakovič – medzinárodné majstrovstvá v požiarnickom
športe v B. Bystrica
9. AZTV – 21. 05. 2008 opakovane relácia TFC
10. AZTV – 22. a 23. 05 2008 opakovane reportáž TFC
11. AZTV – 29. a 30. 05. 2008 – opakovane reportáže z ABH – Krása rododendronov a azaliek
12. 31.05. 2008 – Rádio Express – anketa pedagógovia – pozitívne TU vo Zvolene
1.
2.
3.
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13. TUZVO bojuje o akreditáciu – spot v hl. spravodajstve STV 1 ( 2,03 min.) vysielané 16. 06. 2008 – FEVT
nemá akreditáciu na priemyselné inžinierstvo
14. AZTV, MARKÍZA, JOJ, TA 3 – premiér na TUZVO – Pamätník Park ušľachtilých duší – 9.9.2008
a 10.9.2008
15. AZTV (26. 09 – opakovane do 28. 09), Rádio Regina (26.09.2008), AZTV spravodajstvo – opakovane, aj
Regina opakovane – správy – otvorenie akademického roka – tlačová konferencia a znovu otvorenie SLDK
po rekonštrukcii
16. AZTV (29. a 30. 09. 2008) a Radio Regina (29.09.2008) – slávnostné otvorenie nového akademického roka
– za účasti ministra školstva a podpredsedu vlády SR Jána Mikolaja,
17. Rádio Regina v utorok 14.10.2008 po 15.00 –výstava Bio potraviny spojená s výučbovým programom
a ochutnávkami na FEE
18. AZTV – 17. až 19. 10. 2008 – opakovanie správy v spravodajstve o konaní Burzy informácií (16.10.2008)
– na pôde TU organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s TUZVO (správa aj
regionálnych tlačených médiách)
19. FUN Radio (30. 10. 2008) – štúdia TU vo Zvolene o odpadoch, nezákonných skládkach a recyklácii –
vysielané viackrát – ranné vysielanie (Adela a Sajfa)
20. Slovenský rozhlas (národný okruh SRo1) 9. 11.2008 Správy 15:00 – otvorenie rekonštrukcia SLDK,
vrátane vystúpenia Ing. A. Poláčikovej
21. Slovenský rozhlas (Rádio Regina) 28.11. 2008 – správy – prezident I. Gašparovič – návšteva vo Zvolene
(TUZVO, MsÚ, Divadlo)
22. AZTV – 28.11. 2008 až 30. 11. 2008 – správy a reportáž – prezident I. Gašparovič – návšteva vo Zvolene
(TUZVO, MsÚ, Divadlo) + regionálna tlač
23. 01.12.2008 – Fun Radio – Ranná show – Adela a Sajfa – správy – prijímačky na VŠ – aj na TU vo Zvolene
24. Mesiac december 2008 – STV, Markíza – výsledky hodnotenia ARRA
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