Technická univerzita vo Zvolene
vstupuje do nového akademického roka 2008/2009
Akademickým rokom 2008/2009 zaèína Technická univerzita vo Zvolene už
dvestoprvý rok lesníckeho vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a 56 rok svojho
pôsobenia v meste Zvolen. Výuèba sa zaèala jednotne na všetkých fakultách a vo všetkých
študijných programoch v pondelok 22. septembra 2008.
Dòa 29. septembra 2008 sa v aule univerzity uskutoèní akademická slávnos• pri príležitosti
otvorenia nového akademického roka, na ktorej pris¾úbil osobnú úèas• aj podpredseda vlády
a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj.
Predchádzajúci akademický rok 2007/2008 pripísal do histórie univerzity nieko¾ko
zaujímavých riadkov. Okrem minuloroèných významných jubileí a podujatí im venovaných to
boli dva výrazné momenty: Doc. Ing. Marek Fabrika, PhD. z Katedry hospodárskej úpravy
lesa a geodézie Lesníckej fakulty získal prestížnu cenu Werner Siemens Excellence Award za
vedecký projekt SIBYLA – virtuálny simulátor biodynamiky lesa – matematická simulácia
správania sa biotopov lesa. Ïalším momentom sa stala okolnos•, že poèet úspešných
absolventov univerzity, od zaèiatku novovekej histórie, presiahol èíslo pätnás•tisíc. Spolu
bolo promovaných už 15 589 absolventov. Pätnás•tisícim absolventom sa stal Ing. Ján Murín,
pochádzajúci z Oravskej Polhory, ktorý promoval 16. júna 2008 na Fakulte ekológie
a environmentalistiky.
Bez jubileí nie je Technická univerzita vo Zvolene ani tento rok. Pripomíname si 50
rokov od zriadenia Školského lesného závodu – dnes Vysokoškolského lesníckeho podniku,
ktorý je úspešným hospodárskym subjektom, realizujúcim všetky lesohospodárske èinnosti,
ako aj vedecké, experimentálne, vzdelávacie i ochranárske aktivity. A práve pred štyridsiatimi
rokmi bolo založené aj Edièné stredisko VŠLD, dnes Vydavate¾stvo Technickej univerzity vo
Zvolene, ktoré zabezpeèuje vydavate¾skú èinnos•, grafické návrhy, technické spracovanie
a tlaè vzdelávacej literatúry, a to nielen pre univerzitu, ale aj pre iné subjekty z celého
Slovenska. Vydavate¾stvo pritom patrí medzi pracoviská so stabilizovanými pozitívnymi
hospodárskymi výsledkami.
Technická univerzita vo Zvolene eviduje stúpajúci trend záujmu o štúdium. V rámci
prijímacieho konania na štúdium v študijnom roku 2008/ 2009 bolo na študijné programy
bakalárskeho a inžinierskeho stupòa štúdia na TU vo Zvolene podaných spolu 3398 prihlášok,
èo predstavuje 12% nárast oproti minulému roku. V minulom akademickom roku 2007/2008
prejavilo záujem o štúdium 2 989 adeptov a v predminulom roku 2006/2007 sme evidovali
2864 žiadostí o prijatie na štúdium. Z uvedeného poètu 3398 sa hlásilo 2 807 adeptov na I.
stupeò – bakalársky a 591 na II. stupeò - inžiniersky. V aktuálnom akademickom roku bol
najväèší záujem o študijné programy: Interiérový dizajn (Drevárska fakulta), kde bol pomer
prijatých a prihlásených 1 : 7, Ochrana osôb a majetku pred požiarom ( tiež DF, pomer 1: 4 ).
Záujem o štúdium vo väèšine ostatných študijných programov TU vo Zvolene dosahoval
pomer 1: 1,5 alebo 1:2.
Celkovo v akademickom roku 2008/2009 nastúpilo do uèební a laboratórií TU vo Zvolene
4 797 študentov. Z nich je v I. a II. stupni spolu 4 493 a v III. stupni – v doktorandskom
štúdiu 304 študentov. Poèet študentov v externej forme štúdia v I. a II. stupni je 1586, èo je
35% z celkového poètu.
Štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene nie je spoplatnené. Študenti neplatia školné
v žiadnom študijnom programe a v žiadnej forme štúdia, èiže ani v prezenènej a ani externej
forme.

Študenti študujú v 62 akreditovaných študijných programoch, z nich je 25 v I. – bakalárskom
stupni, 22 v II. – inžinierskom stupni a 15 študijných programov je v III. – doktorandskom
stupni štúdia. V akademickom roku 2008/2009 nastúpili prví študenti do nového
inžinierskeho študijného programu: „Manažment a financovanie lesných podnikov“, ktorý má
celouniverzitný, prierezový charakter a na výuèbe v òom sa podie¾ajú všetky fakulty
univerzity. Bude v òom študova• 65 študentov – prvákov, v dennej i externej forme štúdia.
Technická univerzita vo Zvolene pracuje na rozšírení ponuky študijných programov, ktoré by
boli èo najatraktívnejšie pre prax. V roku 2008 TU vo Zvolene podpísala rámcovú zmluvu
s francúzskou spoloènos•ou DALKIA, ktorá je energetickou divíziou VEOLIA Environment,
ktorá by okrem iného mala vies• aj k vytvoreniu nového študijného programu orientovaného
na obnovite¾né zdroje energií.
Administrácia študijnej agendy na Technickej univerzite vo Zvolene je komplexne
digitalizovaná. V rámci Univerzitného informaèného systému si môže záujemca o štúdium
poda• elektronickú prihlášku, elektronicky si zapísa• predmety, elektronicky sa prihlási• na
skúšku, absolvova• skúškové testy a samozrejme komunikova• v rámci študijnej skupiny so
spolužiakmi i vyuèujúcimi. Systém umožòuje sledova• uèebné zadania, aktuálny priebeh
i výsledky štúdia a kontrolu stavu vybraných prvkov, vrátane dochádzky, výsledkov testov, èi
skúšok a sú v òom evidované aj bakalárske a diplomové práce.
Technická univerzita vo Zvolene poskytuje vo svojich troch internátoch ubytovaciu
kapacitu pre 1 524 študentov. Oproti poètu podaných žiadostí chýba miesto pre cca 300
študentov. Stravovanie je zabezpeèené v jedálni ŠD v internáte Bariny, kde sú jedlá
v pracovných dòoch podávané nepretržite v èase od 7:00 do 20:00, prièom v ponuke je
štandardne 9 jedál, z nich sú zvyèajne 2 bezmäsité a 2 vegetariánske.
Vedecko-pedagogické aktivity bude v akademickom roku 2008/2009 zabezpeèova•
313 vedecko-pedagogických zamestnancov, z nich 48 profesorov, 76 docentov a 189
odborných asistentov. Vedeckovýskumné èinnosti bude realizova• 71 pracovníkov
a technicko-hospodárske a podporné aktivity zabezpeèí 397 zamestnancov.
Dôležitou aktuálnou i perspektívnou úlohou TU vo Zvolene je internacionalizácia
štúdia. Oproti predchádzajúcim obdobiam získala TU vo Zvolene od roku 2008/2009
takzvanú rozšírenú Univerzitnú chartu ERASMUS (Erasmus University Charter - EUC)
a získala doteraz najvyšší objem pridelených finanèných prostriedkov. V praxi to znamená
viac mobilít pre študentov i zamestnancov univerzity. K mobilitám študentov pribudli okrem
študijných pobytov aj praktické stáže študentov v podnikoch a k mobilitám uèite¾ov pribudli
školenia špecializovaných pracovníkov vysokých škôl. V priebehu akademického roka
2008/2009 bude Národná agentúra SAAIC spolufinancova• náklady TUZVO na aktivity
ERASMUS až do výšky 53 773 EUR.
V tomto období konèíme dve významné investièné akcie, ktoré sme zaèali v minulom
roku. Dnes (26. 09. 2008) znovu otvárame priestory Slovenskej lesníckej a drevárskej
knižnice, do ktorej sme, za úèelom zlepšenia vybavenia a funkènosti investovali vyše 34
miliónov korún. Z tejto sumy bolo 25 mil. korún použitých na stavebné a prevádzkové
úpravy, cca 6 miliónov na informaèné a komunikaèné technológie a 3, 5 mil. Sk stál
špecializovaný mobilný knižnièný regálový systém. Investícia prináša nielen skvalitnenie
a zrýchlenie služieb pre študentov a zamestnancov univerzity, ale aj pre širokú verejnos•
osobitne z radov malých a stredných podnikate¾ov v oblasti lesného hospodárstva, drevárstva

a drevospracujúceho priemyslu i environmentu a ochrany životného prostredia. Zlepší, zrýchli
a u¾ahèí sa tiež prístup k svetovým informaèným databázam.
Ïalšou investíciou je komplexná rekonštrukcia obvodového pláš•a objektu Fakulty
environmentálnej a výrobnej techniky na Študentskej ulici 26. S nákladom 16, 5 mil. Sk boli
vymenené okná a celá budova bola zateplená. Vnútorné úpravy boli zamerané na
rekonštrukciu kúrenia a sociálneho vybavenia. Investícia urèite prinesie podstatné zníženie
energetických strát a zlepšenie pracovných a študijných podmienok. Kolaudácia objektu je
pripravovaná na koniec októbra 2008.
Technická univerzita získala zo štrukturálnych fondov EÚ projekt vo výške 145 mil.
SK ( 48 mil. € ). Z jeho realizáciou zaèneme v októbri 2008 a predpokladané ukonèenie je
v decembri 2009. Projekt je zameraný na rozvoj informaèných a komunikaèných technológií
(IKT) v rámci rekonštrukcie objektov TU vo Zvolene a ich technické zhodnotenie. Z toho 90
mil. Sk je urèených priamo na IKT, 38 miliónov na vybavenie laboratórií a uèební technikou
a technológiami a cca 12 miliónov je urèených na nevyhnutné stavebné úpravy. Projekt sa
dotkne všetkých jestvujúcich informaèných sietí a komunikaèných kanálov a podstatne
zmodernizuje vzdelávaciu i vedeckovýskumnú èinnos•. Okrem iného budú vytvárané wifi
zóny vo všetkých objektoch univerzity, inštalované multifunkèné komunikaèné terminály
i záznamová a prenosová technika, ktorá bude umožòova• rôzne videokonferencie, alebo
internetové video prenosy a ïalšie aktivity.
So zaèiatkom nového akademického roka 2008/2009 je spojený aj zaèiatok èinnosti
Spolku absolventov a priate¾ov Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý bol zaregistrovaný na
Ministerstve vnútra SR 8. septembra 2008. Spolok ako záujmová a nezisková organizácia
bude svojou èinnos•ou upevòova• vz•ahy medzi univerzitou a jej absolventmi, zabezpeèova•
efektívnejšiu spätnú väzbu z praxe, ktorá by sa mala premietnu• do štruktúry i obsahu
študijných programov i vedeckovýskumných projektov a tiež šíri• dobré meno Technickej
univerzity vo Zvolene doma i vo svete.
Ako perlièku na záver môžeme uvies•, že naša absolventka Ing. Zdenka Predná, ktorá
promovala na Fakulte ekológie a environmentalistiky v júni 2008 a je verejnosti známa zo
sveta šou biznisu, získala za svoju diplomovú prácu: „Prírodné a kultúrne dominanty ako
orientaèná pomôcka návštevníkov Banskej Štiavnice“ 1. miesto v sú•aži DEXIA Banky
o najlepšiu diplomovú prácu. S cenou je spojená odmena 50 000,- Sk a zájazd na pôdu
Európskeho parlamentu, ktorú udelil europoslanec Vladimír Maòka. Ing. Z. Predná cenu
získala v konkurencii 47 prihlásených prác z 10 vysokých škôl.
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