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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Akademický senát TUZVO schválil rozpočet na rok 2016
V pondelok 14. marca sa uskutočnilo zasadnutie Akademického senátu TU vo Zvolene.
Senát sa zaoberal výsledkami hospodárenia Technickej univerzity vo Zvolene v roku
2015. Aj keď dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola
v roku 2015 nižšia, univerzita sa s tým vyrovnala veľmi dobre. Rektor vyzdvihol
vyvážené hospodárenie na pracoviskách. „Chceme sa správať environmentálne
zodpovedne,“ povedal rektor v súvislosti s úsporou financií v oblasti energií.
Výkričníkom do ďalších rokov ostáva podnikateľská činnosť, ktorá nie je vyvážená na
jednotlivých pracoviskách. Senát sa zaoberal aj metodikou rozdelenia dotácie a tvorby
rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2016 a návrhom rozdelenia dotácie a rozpočtu TU
vo Zvolene na rok 2016. V tomto roku sa podarilo navýšenie dotácie Ministerstva školstva z viacerých dôvodov. Jedným z nich
boli výsledky komplexnej akreditácie, v ktorých sa TU vo Zvolene dostala medzi 7 najlepších univerzít na Slovensku. Podarila
sa aj 4 % valorizácia tarifných platov a navýšenie rozpočtu vysokých škôl o 20 miliónov eur. Akademický senát TU vo Zvolene
jednomyseľne schválil metodiku rozdelenia dotácie a tvorbu rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2016 a návrh rozdelenia dotácie
a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2016. Viac sa dočítate v novom čísle časopisu TUZVO.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/akademicky-senat-tu-vo-zvolene.html
Rektor TU odovzdal Plakety J. A. Komenského
Na mimoriadnom zasadnutí vedenia TU 30. marca rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil,
CSc. pri príležitosti Dňa učiteľov udelil Plakety J. A. Komenského ako vyjadrenie uznania
pedagogickej práce: doc. Ing. Margite Jančovej, CSc. z Lesníckej fakulty,
prof. Ing. Ladislavovi Paulemu, PhD. z Lesníckej fakulty, prof. Ing. Ladislavovi
Dzurendovi, PhD. z Drevárskej fakulty, doc. Ing. Vojtěchovi Navrátilovi, CSc.
z Drevárskej fakulty, doc. PhDr. Petrovi Krchnákovi, CSc. z Fakulty ekológie
a environmentalistiky, JUDr. Emilovi Čerkalovi, PhD. z Fakulty ekológie
a environmentalistiky, prof. Ing. Štefanovi Barcíkovi, CSc. z Fakulty environmentálnej
a výrobnej techniky, doc. Ing. Daniele Kalincovej, PhD. z Fakulty environmentálnej
a výrobnej techniky, Dr. phil. Mgr. Veronike Deákovej z Ústavu cudzích jazykov. Vedenie univerzity vyjadruje srdečné
blahoželanie všetkým oceneným učiteľom.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/rektor-tu-odovzdal-plakety-jkomenskeho-3.html
Rektor vymenoval dekana Lesníckej fakulty
V stredu 30. marca na zasadnutí Kolégia dekana Lesníckej fakulty rektor TU vo Zvolene prof.
Ing. Rudolf Kropil, CSc. odovzdal menovací dekrét dekana Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing.
Viliamovi Pichlerovi. Prof. Pichler bol zvolený väčšinou hlasov Akademického senátu Lesníckej
fakulty ešte v decembri v roku 2015. Do funkcie dekana Lesníckej fakulty bol vymenovaný
na obdobie od 16. 3. 2016 do 15. 3. 2020.
Venerovského memoriál
V dňoch 13. – 15. marca sa v Športovom areáli FIS na Štrbskom plese uskutočnil
už 52. ročník Majstrovstiev lesníkov SR v lyžovaní s medzinárodnou účasťou,
pod názvom Venerovského memoriál. Podujatie organizovali Štátne lesy TANAP-u
v spolupráci s obcou Štrba a spoločnosťou Tatry mountain rezort a. s., pod záštitou
ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a predsedu Odborového zväzu
pracovníkov drevo, lesy, voda. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene mala na tomto podujatí
troch zástupcov z radov zamestnancov Katedry prírodného prostredia. Memoriálu
sa zúčastnilo 91 pretekárov, ktorý si svoje sily a zručnosti zmerali v dvoch disciplínach
a to beh na lyžiach voľnou technikou (2 x 2,5 km) spojený so streľbou zo vzduchovky
(2 x 3 streľby) a obrovský slalom (plánované 2 kolá). Najlepšie z reprezentantov TUZVO
sa umiestnila Ing. Miriam Hanzelová, PhD. ktorá si po 2. mieste v disciplíne beh
a víťazstve v obrovskom slalome, odniesla aj pohár za 2. miesto v celkovom (kombinovanom) hodnotení svojej kategórie. V behu
na lyžiach si vo svojich kategóriách vybojovali 4. miesto Ing. Martin Bartík, PhD. a 3. miesto doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.,
ktorá získala pohár za 3. miesto v celkovom hodnotení. V utorok 15. marca, kedy boli na pláne 2 kolá obrovského slalomu,
sa znížená viditeľnosť a sneženie podpísali aj pod priebeh podujatia a nakoniec po prvom kole sa organizátori rozhodli zrušiť

druhé kolo. Stretnutie lesníkov a zároveň lyžiarov ukázalo ich zdatnosť a schopnosť popasovať sa ťažkými podmienkami práce
v teréne a prispelo k upevneniu vzťahov v slovenskej lesníckej komunite.
Vrúbeľ namiesto ruže? Na Deň žien sa konala v SLDK Burza vrúbľov
V priestoroch Informačno-vedeckého centra SLDK zorganizovali a pripravili pracovníci
Fakulty ekológie a environmentalistiky a pracovníci Slovenskej lesníckej a drevárskej
knižnice 8. marca podujatie s názvom Burza vrúbľov starých a krajových odrôd. Nebola
to len obyčajná burza. Jej cieľom bolo, aby staré a krajové odrody jabloní, hrušiek,
čerešní či marhúľ neupadli do zabudnutia. Pracovníci Fakulty ekológie sa problematike
záchrany starých a krajových odrôd ovocných drevín venujú na Katedre plánovania
a tvorby krajiny, ako aj v združení GenoFond. Prácou s verejnosťou a šírením osvety
v problematike nadväzujú na projekt Bielokarpatský ovocný poklad, ktorého
realizátorom bola Štátna ochrana prírody – Správa CHKO Biele Karpaty
a spolupracujúcou organizáciou práve Fakulta ekológie a environmentalistiky. Väčšina
ponúkaných vrúbľov starých odrôd s názvami ako „Matkino“, „Kanadská reneta“,
„Pastrornica“ či „Clappova“ pochádzali práve z tohto ovocinárskeho regiónu. Burza bola spojená nielen s ponukou vrúbľov už
spomínaných druhov ovocných drevín, ale aj s odbornou ukážkou ako stromy štepiť, s odbornými konzultáciami, radami
a výstavkou odbornej literatúry. O svoje skúsenosti v tejto oblasti sa s návštevníkmi podelil najmä Mgr. Bruno Jakubec, PhD,
z Katedry plánovania a tvorby krajiny. Na podujatí, ktoré sa v priestoroch SLDK uskutočnilo tento rok prvýkrát, sa zúčastnili
nielen študenti a pracovníci TU vo Zvolene, ale aj odborná verejnosť z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.
INRO v RTVS
V piatok 11. marca sa členovia internátneho rozhlasového štúdia INRO zúčastnili
exkurzie v štúdiu RTVS v Banskej Bystrici. Súčasťou exkurzie bol aj workshop, počas
ktorého sa naučili nové veci v oblasti techniky, vysielania a štruktúry rádia. Pozreli
si archív, vysielacie a nahrávacie štúdia a pracoviská, kde prebieha príprava a realizácia
vysielania a spravodajstva najmä z banskobystrického kraja. Sprievodcom počas
exkurzie bol jeden z reportérov Ladislav Eliaš. Ak študenti majú záujem tráviť čas
plnohodnotnejšie, priučiť sa niečomu novému a pracovať na sebe, tak majú možnosť
sa stať súčasťou univerzitného rádia INRO, do ktorého prebieha nábor členov. Viac
sa dozviete na www.inro.sk. INRO sa tento rok zapojilo aj do medzinárodnej súťaže
Rádio Rallye, kde poslalo nahrávky z vysielania a vlastnú rádioamatérsku tvorbu. V kategórii Hudobné záznamy inštrumentálnej
alebo vokálnej hudby nahranej klasickým záznamovým procesom získali druhé miesto s nahrávkou Medzi anjelmi a krysami,
ktorej autormi sú študenti Fakulty ekológie a environmentalistiky Bc. Miroslav Dorkin a Bc. Martin Dráb.
Ďalší ročník Sokratovho inštitútu
Pozývame Vás do projektu Sokratov inštitút, ktorý realizuje Technická univerzita vo Zvolene a Centrum
environmentálnej a etickej výchovy Živica pre vysokoškolákov a mladých ľudí do 32 rokov. Podporujeme
medziodborovú spoluprácu, diskusie s odborníkmi z praxe, získavanie skúseností a zručností prácou
na študentských mikroprojektoch. Ako písať dobrý projekt a dotiahnuť jeho realizáciu do konca? Ako napísať
tlačovú správu a komunikovať s médiami? Ako viesť diskusiu a riešiť problémy? Ako pozerať na svet očami
ľudí z rôznych kultúr? Ako riešiť konflikty a ako im predchádzať? Aj toto sa naučíte na Sokratovom inštitúte.
Budeme diskutovať o ponovembrovom vývoji Slovenska, o vplyve západu na prírodné národy, o obhajobe
práv občanov na životné prostredie aj o vymožiteľnosti práva či alternatívach v ekonomike a lokálnej
spotrebe. Zažijeme tatranskú divočinu... S lektormi z Kanady, USA, Čiech a Slovenska sme pre Vás pripravili 10 rôznorodých
workshopov. Uzávierka prihlášok je do 30. 4. 2016. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/sokratovinstitut.html
Čo ja viem
Skoro 90 študentov Technickej univerzity vo Zvolene sa zúčastnilo natáčania dvoch relácií zábavno-vedomostnej
súťaže RTVS „Čo ja viem“. V štúdiu sa proti sebe postavili tri známe osobnosti Slovenska a 200 vysokoškolákov. Ich
úlohou bolo odpovedať na nečakané a vtipné otázky, ktoré sa týkajú všeobecných vedomostí. Ak Vám zaujíma
či boli študenti TUZVO úspešní, sledujte RTVS na Jednotke v piatok 29. apríla a 6. mája 2016 o 20:25 hod.
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