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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Spoločné zasadnutie SRK a ČKR
Rektori slovenských a českých vysokých škôl sa stretli v dňoch 8. a 9. júna
na spoločnom zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a Českej konferencie
rektorov (ČKR) v Prahe. Na rokovaní sa oboznámili so súčasnou situáciou
vo vysokoškolských sektoroch Slovenska a Českej republiky. Vzájomne sa informovali
o vysokoškolskej legislatíve, vede a výskume na vysokých školách a o financovaní oboch
vysokoškolských sektorov. Na záver prijali spoločné uznesenie. SRK a ČKR považujú za
dôležitú vzájomnú informovanosť o stave a vývoji slovenských a českých vysokých škôl,
ktorá je základným predpokladom možnej spolupráce v oblasti vysokoškolského
vzdelávania a tvorivej činnosti. Spoločným cieľom SRK a ČKR je plnohodnotné zastúpenie
vysokých škôl v Európskom vysokoškolskom priestore a Európskom výskumnom priestore. Vysoké školy oboch krajín chcú byť
súčasťou diskusie o postavení univerzít v budúcej Európe a vyzývajú politikov, aby pri definovaní európskej budúcnosti začlenili
do svojich vízií aj postavenie a poslanie vysokých škôl. Vysoké školy sú výnimočné tým, že spájajú tzv. vedomostný trojuholník vzdelávanie, výskum a inovácie. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/spolocne-zasadnutie-srk-ckrprahe.html
Tím Lesníčky bojoval v národnej kampani „Do práce na bicykli“
V mesiaci máj 2017 prebiehal 4. ročník národnej kampane „Do práce na bicykli,“ ktorej
sa, okrem iných tímov, zúčastnil aj tím Lesníčky z Lesníckej fakulty Technickej univerzity
vo Zvolene v zložení doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc.,
Mgr. Miriam Váľková, PhD., a Ing. Katarína Korísteková. Do práce na bicykli (DPNB) je
národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej,
predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby
vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať
zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky
pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej
dopravy pri každodennom cestovaní do práce. Vyhlasovateľom súťaže je Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo
dopravy a výstavby SR. Koordinátorom a odborným garantom súťaže je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Účastníčky
tímu spolu prešli 320 km a ušetrili 79 kg CO2. Chceme sa poďakovať aj Technickej univerzite ako nášmu zamestnávateľovi, ktorý
vytvoril vhodné podmienky a podporil ekologické myslenie u svojich zamestnancov a prispel k vytvoreniu kvalitnejšieho života
v našich mestách. Akcia bola ukončená vyhlásením výsledkov a priateľským posedením s pani primátorkou Ing. Lenkou
Balkovičovou na Mestskom úrade vo Zvolene. Veríme, že akcie ako táto trvalo zapustia korene v našom regióne.
Zdroj: www.dopracenabicykli.eu. Text a foto: Mgr. Miriam Váľková, PhD., KPP LF
Poďte s nami do úľa
Študentka Fakulty ekológie a environmentalistiky Bc. Zuzana Marková realizuje
v Arboréte Borová hora výučbový program „Poďte s nami do úľa.“ Program je určený
pre žiakov materských škôl a prvého stupňa základných škôl. Vznikol ako výsledok
spolupráce Fakulty ekológie a environmentalistiky TUZVO, neziskovej organizácii Živica,
a Ing. Jána Šuleka z Vysokoškolského lesníckeho podniku. Vďaka podpore spoločnosti
dm drogerie markt je zadarmo. Do programu, ktorý sa konal celý jún sa okrem
základnej školy zo Zvolena ( ZŠ Hrnčiarska) zapojili aj školy z okolia (ZŠ s MŠ Žiar nad
Hronom a ZŠ Vígľaš). Program sa začal aktivitami na rozoznanie hmyzu (osa, včela,
sršeň, čmeliak), pokračoval rozprávaním o včelích rodinách a aktivitami, ktoré deti naučili včelie povolania. Prostredníctvom hry
spoznali medonosné rastliny a dozvedeli sa, prečo sú pre nás včely dôležité a čo ich v súčasnosti ohrozuje. Žiaci mali možnosť
vyskúšať si včelárske klobúky, spoznať pomôcky včelára, chytiť do rúk živého trúda, vidieť včely priamo v úli a jedna skupina bola
dokonca aj pri vytáčaní medu. Na záver mali možnosť ochutnať mestský med a domáci peľ.
Tradičné stretnutie školských lesníckych podnikov
V dňoch 12. – 14. júna sa zástupcovia Vysokoškolského lesníckeho podniku Technickej
univerzity vo Zvolene zúčastnili tradičného, v poradí už 9. medzinárodného stretnutia
zástupcov vysokoškolských lesníckych podnikov z Poľska, Česka a Slovenska. Stretnutia
sa konajú raz ročne striedavo v sídle jedného z podnikov. Tento rok stretnutie
organizoval Leśny zakład doświadczalneho v Siemianiciach pri univerzite Uniwersytet
przyrodniczy v Poznani. Stretnutia sa zúčastnili delegácie z Leśneho zakładu

doświadczalny v Krynici pri Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja v Krakove, Leśneho zakładu doświadczalneho v Murowanej
Goślinie, z Leśneho zakładu doświadczalneho v Rogowie pri Szkołe Głównej Gospodarstwa Wiejskieho vo Varšave, zo Školného
lesného podniku Kostelec nad Černými lesy pri Českej zemědělskej univerzite v Prahe a zo Školného lesného podniku Masarykův
les Křtiny pri Mendelovej univerzite v Brne. Päť až deväťčlenné delegácie viedli riaditelia a námestníci podnikov. V úvode
stretnutia prebehlo krátke predstavenie jednotlivých podnikov a ich tímov. Programom stretnutia okrem výmeny skúseností
a zámerov rozvoja spolupráce boli aj exkurzie do jednotlivých pracovísk Leśny zakład doświadczalneho v Siemianiciach
a návštevy miestnych zaujímavostí. Na záver druhého dňa prebehla tradičná súťaž školských lesných podnikov o putovný pohár.
Náš tím obsadil 7. miesto.
Spolupráca TU FEVT so zvolenskými strednými školami
V rámci pokračujúcej spolupráce na projekte „Kreatívna univerzita“ so Strednou
priemyselnou školou dopravnou vo Zvolene sa v priestoroch FEVT 16. mája uskutočnili
pre skupiny študentov pod vedením Ing. Tibora Lešniaka, učiteľa odborných predmetov
na SPŠD, prednášky z oblasti zlievania. V odbornej učebni Katedry výrobných
technológií a manažmentu kvality si študenti vypočuli prednášku Ing. Miroslavy
Ťavodovej, PhD. V nej sa okrem základných informácií o konvenčných technológiách
zlievania dozvedeli aj o progresívnych spôsoboch odlievania, ich širokého využitia
v strojárskej, ale hlavne automobilovej výrobe. Na jednoduchých modeloch im bolo
vysvetlené ako správne navrhnúť vtokovú sústavu, zaformovať model, či správne zvoliť
modelové zariadenia pre odlievanie. Zahliadnutím krátkych videí a animácii mohli
študenti lepšie pochopiť jednotlivé úkony a postupy pri odlievaní do trvalých aj netrvalých foriem, dôležitosť dodržania správnej
teploty pri odlievaní a chladnutí odliatku vo formách, oboznámiť sa so strojovým vybavením zlievarní ako aj nahliadnuť
do skúšobní, kde sa overuje kvalita odliatkov. Ako študenti tak aj ich pedagóg, Ing. Tibor Lešniak vyjadrili spokojnosť
s prednáškou a ocenili tak ďalšiu možnosť ocitnúť sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene. Aj keď to bolo už posledné
stretnutie v tomto školskom, resp. akademickom roku, rozvíjajúca sa spolupráca bude určite pokračovať aj naďalej.
Ing. Miroslava Ťavodová, PhD., KVTMK FEVT TU vo Zvolene
Športový deň VšLP – po tretíkrát na Kráľovej
Vedenie Vysokoškolského lesníckeho podniku TUZVO a Základná organizácia
Odborového zväzu pri Vysokoškolskom lesníckom podniku (VšLP) zorganizovali v piatok
16. júna v nádhernom prostredí Javoria športový deň. Podujatie oficiálne otvoril
riaditeľ VšLP Ing. Ľubomír Ivan, PhD., ktorý privítal okrem súčasných aj bývalých
zamestnancov podniku, ktorí sú už a dôchodku. Podujatie sa konalo už po tretíkrát
v krásnom prostredí Lunterovho ranča v rekreačnej oblasti Kráľová. Všetci účastníci si
mohli vyskúšať viaceré športové disciplíny. Dobrú mušku si mohli otestovať pri streľbe
zo vzduchovky alebo streľbe z luku. Hod polenom do diaľky zaujal najmä silných pánov.
Medzi ďalšie zaujímavé disciplíny, ktoré si účastníci mohli vyskúšať, bolo pílenie dreva
alebo šprint. Tí, ktorí sa nezapojili aktívne do jednotlivých športov, aktívne
povzbudzovali svojich kolegov. Prvé miesto vyhral Miroslav Bíreš, druhé obsadil Ľubomír Grajciar a na treťom skončil Jozef
Gondáš. Toto spoločensko-športové podujatie vnieslo do kolektívu príjemnú atmosféru relaxu a uvoľnenia, prispelo k regenerácii
fyzických a duševných síl.
Uvažujete o mobilite do zahraničia? Informácie SAIA, n.o.
Informácie o termínoch uzávierok nájdete v našej SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra) Databáze
štipendií a grantov: https://granty.saia.sk. Informácie o vybraných dôležitých termínoch uzávierok: • Najbližšia
uzávierka programu CEEPUS je 31. októbra 2017 (sieťoví uchádzači) Informácie o programe CEEPUS nájdete aj v
našom májovom
bulletine:
https://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2017/BS_05_2017.pdf.
Najbližšia uzávierka Národného štipendijného programu je 31. októbra 2017. Podrobnejšie informácie o programe
nájdete na: https://www.stipendia.sk. • Akcia Rakúsko – Slovensko má väčšinu uzávierok 15. októbra 2017.
Podrobnosti nájdete na: https://www.aktion.saia.sk. • Uvažujete o dlhšom výskume v zahraničí? Odporúčame
pozrieť si informácie na našom portáli EURAXESS Slovensko: https://www.euraxess.sk/sk.
Odporúčame začať s prípravou už počas leta. Plánovanie a príprava kvalitných žiadostí o štipendiá a granty chvíľu
trvá. Krásne leto, plné inšpirácií, želá Ing. Denisa Voskárová, koordinátorka programov SAIA, n.o. – regionálne
pracovisko Banská Bystrica.
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