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Akademická slávnosť pri príležitosti jubileí
255. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku,
210. výročia vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku
a 65. výročia lesníckeho a drevárskeho vysokého školstva vo Zvolene
V utorok 26. septembra 2017 prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej
univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., privítal na Technickej univerzite
vo Zvolene prezidentov Dr. h. c. doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc. a Dr. h. c. Ing. Rudolfa
Schustera, PhD., generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR Ing. Jaroslava Regeca, akademických funkcionárov slovenských univerzít
a tiež partnerských zahraničných univerzít z Česka, Maďarska, Bulharska, Chorvátska
a Španielska, predstaviteľov regiónu, predstaviteľov odborových zväzov na Slovensku
a predstaviteľov lesníckej a drevárskej praxe na akademickej slávnosti pri príležitosti
65. výročia založenia univerzity.

V roku 1762 bola ediktom cisárovnej Márie Terézie zriadená Banícka akadémia v Banskej
Štiavnici a v roku 1807 vznikol na tejto akadémii Lesnícky ústav ako prvá vysokoškolská
ustanovizeň poskytujúca lesnícke vzdelanie na Slovensku. V roku 1952 bola vo Zvolene
založená Vysoká škola lesnícka a drevárska (s jedinečným zameraním v bývalom
Československu), ktorá od roku 1992 nesie meno Technická univerzita vo Zvolene. Technická
univerzita vo Zvolene sa hrdo hlási k vysokoškolským tradíciám svojich predchodcov a pri
tejto príležitosti tohtoročných jubileí bol umiestnený na priečelie univerzity aj veľkoplošný
banner s logom osláv pripomínajúci akademickej obci ako aj návštevníkom Zvolena tieto
významné míľniky.
Technická univerzita vo Zvolene začala akademický rok 2017/2018 s viac ako 2 600
študentmi v 107 študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia. Výučba na
Lesníckej fakulte, Drevárskej fakulte, Fakulte ekológie a environmentalistiky, Fakulte
environmentálnej a výrobnej techniky a na univerzitných študijných programoch sa začala
v pondelok 25. septembra 2017. Pre štúdium na TUZVO sa aj tento rok rozhodlo takmer
100 zahraničných študentov, najmä z Česka a Ukrajiny.
Rektor Technickej univerzity vo Zvolene vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť
prepojenia technického vysokoškolského vzdelávania s modernou univerzitou 21. storočia,
ktorej ťažiskom sú inovatívne technológie vo výskume. Zároveň sa vyjadril k aktuálnej situácii
v oblasti vysokého školstva na Slovensku.
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Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) si v roku 2017
pripomína tri významné jubileá.
255. výročie vysokoškolského technického štúdia na Slovensku,
210. výročie vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku
a 65. výročie lesníckeho a drevárskeho vysokého školstva vo Zvolene.
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Udelenie titulu
„Doctor honoris causa TU vo Zvolene“

V

edecká rada Technickej univerzity vo
Zvolene na svojom zasadnutí 11. apríla
2017 v súlade so Zásadami pre udeľovanie titulu Doctor honoris causa Technickej
univerzity vo Zvolene a podľa ustanovení zákona o vysokých školách rozhodla udeliť titul

„Doctor honoris causa Technickej univerzity
vo Zvolene“ prof. RNDr. Karolovi Mičietovi,
PhD. – rektorovi Univerzity Komenského
v Bratislave za medzinárodný prínos vo vysokoškolskej pedagogike a vo výskume v oblasti botaniky a ekogenotoxikológie.

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. je slovenský
botanik, vedec a univerzitný profesor. V roku
1976 absolvoval štúdium botaniky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. V rokoch 1981 až 1990 sa venoval pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Ústave molekulárnej a subcelulárnej
biológie. V rokoch 1990 až 1995 pôsobil ako
samostatný vedecký pracovník na Ústave
bunkovej biológie tej istej Prírodovedeckej
fakulty. Od roku 1995 vedie na fakulte Katedru botaniky. V roku 1998 sa habilitoval na docenta v odbore botanika. V roku 2007 získal
titul profesor v odbore všeobecná ekológia,
ekológia jedinca a populácií. Je členom viacerých odborných slovenských i zahraničných
spoločností, odborných komisií a vedeckých
rád. Od decembra 2002 do januára 2011 bol
predsedom Akademického senátu Univerzity
Komenského. Od februára 2011 zastáva post
rektora Univerzity Komenského v Bratislave.
Prof. Mičieta založil a rozvíjal vedeckú
školu o využití flóry v indikácii genotoxickej
deteriorizácie v životnom prostredí, alebo
jednoduchšie povedané – o využití rastlín
v kvalifikovanom hodnotení kvality životného prostredia, a najmä o využití peľu ako
významného indikátora kvality prostredia.
Vedecká škola prof. Mičietu je predovšetkým
o fytoindikačných metódach detekcie mutagenity v životnom prostredí, ale tiež o detekcii a predikcii najmä alergénnych častíc
v ovzduší – peľu a mikrospór húb. Počas
svojej profesijnej kariéry vychoval 7 doktorandov a viac ako 50 diplomantov. Vedecká
činnosť prof. Mičietu sa prejavila veľkým
množstvom publikačných počinov a bohatou
účasťou na mnohých domácich aj zahraničných vedeckých projektoch. Doteraz publikoval viac ako 464 vedeckých prác a dosiahol
vyše 630 citačných ohlasov. Treba spomenúť
63 publikácií registrovaných v databáze web
of science, na ktoré eviduje 343 citácií. Jeho
H-index v databáze web of science je 10.
Prof. Mičieta spolupracoval na pôde
Technickej univerzity vo Zvolene predovšetkým s Lesníckou fakultou a Fakultou ekológie
a environmentalistiky. Prof. Mičieta je členom programovej komisie doktorandského
štúdia „Lesnícka fytológia“ a s vedcami Technickej univerzity vo Zvolene spolupracoval
predovšetkým na projektoch v oblasti fytológie a aktívne sa zúčastňoval kvalifikačných
doktorandských a habilitačných konaní.
doc. Dr. Ing. J. Šálka
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Jubilejná medaila TUZVO 2017

N

a počesť významných výročí univerzity boli na akademickej slávnosti odovzdané Jubilejné medaily TU vo Zvolene, ako výraz ocenenia podpory a zásluh o jej rozvoj. Zároveň budú spomienkou
na významné jubileá našej Alma Mater a tradície technického vysokého
školstva, ku ktorým sa hrdo hlási. Ďalšie Jubilejné medaily TUZVO budú
odovzdané inštitúciám a jednotlivcom na významných univerzitných
a fakultných akademických podujatiach.
Jubilejné medaily TU vo Zvolene, ako výraz ocenenia podpory a zásluh o jej rozvoj získali: prezident Dr. h. c. doc. JUDr. Ivan Gašparovič,
CSc. a prezident Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Mesto Zvolen, Okresný úrad vo
Zvolene a Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.
Ďalej rektor udelil jubilejnú medailu univerzitám, s ktorými naša
univerzita udržuje dlhoročnú všestrannú spoluprácu: Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Technickej univerzite v Košiciach, Žilinskej univerzite v Žiline, Ekonomickej univerzite v Bratislave,
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Českej zemědělskej univerzite
v Prahe, Mendelovej univerzite v Brne.
Na návrh fakúlt a vedenia univerzity udelil rektor TU vo Zvolene
jubilejnú medailu inštitúciám, ktoré dlhodobo aktívne napomáhajú napĺňaniu poslania a rozvoju univerzity: Lesy SR, š. p., Slovenská akadémia
vied, Národné lesnícke centrum, Zväz spracovateľov dreva Slovenskej
republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Mincovňa Kremnica, š. p., Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vyšší odborná škola Střední průmyslová škola vo Volyně.
Jubilejná medaila bola udelená i bývalým rektorom Technickej univerzity vo Zvolene: prof. RNDr. Milanovi Marčokovi, DrSc., prof. Ing. Mikulášovi Šupínovi, CSc., prof. Ing. Jánovi Tučekovi, CSc. a na návrh fakúlt
rektor udelil jubilejnú medailu jednotlivcom, ktorí dlhodobo aktívne napomáhajú, resp. napomáhali napĺňaniu poslania a rozvoju univerzity:
Ing. Stanislavovi Becíkovi, prof. Ing. Jurajovi Ciberejovi, PhD., Ing. Karolovi Pittnerovi, Ing. Jozefovi Spevárovi, prof. Ing. Štefanovi Žíhlavnikovi,
CSc., Ing. Miroslavovi Kuseinovi.

5

Ďalej rektor TUZVO udelil jubilejnú medailu spolupracujúcim univerzitám zo zahraničia: University of Sopron, University of Forestry
in Sofia, University of Zagreb, Vysoká škola banská – Technická univerzita v Ostrave, Universidad Politécnica de Madrid.
Ing. V. Tallová
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Ceny TUZVO 2017
Už tradične je súčasťou jubilejnej akademickej slávnosti aj odovzdanie Ceny TUZVO, ktorú udeľuje rektor raz za päť
rokov pri príležitosti výročia univerzity ako osobitný prejav uznania jednotlivcom alebo kolektívom z oblasti vedy,
výskumu alebo praxe za významný prínos v rozvoji vedeckého poznania, vysokého školstva a realizovanie výsledkov výskumu v oblastiach lesníctva, drevárstva, ekológie a environmentálnej techniky.

N

a základe rozhodnutia kuratória pre udeľovanie ceny, pri príležitosti 255. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210.
výročia vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 65. výročia lesníckeho a drevárskeho vysokého školstva vo Zvolene, rektor
Technickej univerzity vo Zvolene udelil:

Cenu TUZVO za lesníctvo
prof. Ing. Ladislav Paule, PhD.

Cenu TUZVO za drevárstvo
prof. Ing. Ján Borota, DrSc.

Cenu TUZVO za ekológiu
doc. Ing. Eva Michalková, PhD.

Cenu TUZVO za environmentálnu techniku
Dr. Ing. František Simačík

Prof. Paule patrí k najvýznamnejším akademickým osobnostiam našej univerzity posledných desaťročí. Vo výučbe sa špecializoval najmä na genetiku a šľachtenie lesných drevín a neskôr aj na populačnú
a evolučnú genetiku poľovnej zveri. Od roku 1977 prednášal predmet
Genetika a šľachtenie lesných drevín a pod týmto názvom vyšla vo
vydavateľstve Príroda v roku 1992 celoštátna a doteraz neprekonaná
učebnica.
Mimoriadny úspech dosiahol profesor Paule najmä vo vede a výskume. Bol pionierom lesníckej genetiky v bývalom Československu
v časoch, kedy sa tento odbor začal rozvíjať vo svete. Okrem množstva
domácich projektov, z ktorých mnohé viedol, sa profesor Paule zapojil so svojím tímom do 10 medzinárodných projektov. Vďaka vlastnej systematickej práci a bohatej medzinárodnej spolupráci dosiahol
mnoho významných vedeckých výsledkov a objavov, ktoré publikoval
v 63 publikáciách registrovaných v databáze Current Contents Connect
a v celom rade ďalších publikácií.

Doc. Michalková pôsobí od roku 2000 na Fakulte ekológie a environmentalistiky ako vysokoškolský pedagóg. Bohatá pedagogická činnosť doc. Michalkovej spočíva predovšetkým v gestorovaní viacerých
predmetov s chemickým, mikrobiologickým a environmentálnym
zameraním, vo výchove bakalárov, diplomantov a doktorandov, ako
aj v príprave vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov. Jej
výskumná orientácia na riešenie environmentálnych vplyvov priemyselných výrob jej umožnila publikovať v tejto oblasti 4 vysokoškolské
učebnice.
Jej výskum antibiotík cefalosporínového typu mal charakter celoštátneho výskumu a výsledky chemických a enzýmových transformácií beta-laktámových antibiotík, sacharidov a polysacharidov boli
predmetom prihlášok k udeleniu patentov alebo technologických
reglementov. Okrem biotechnologických výrob sa doc. Michalková
podieľala aj na riešení biodegradácie aromatických uhľovodíkov v odpadových vodách.
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Prof. Borota pôsobil na terajšej Technickej univerzite vo Zvolene ako
docent od roku 1965. Počas dlhých rokov pedagogickej a výskumnej
činnosti sa významne zaslúžil o rozvoj problematiky svetového lesníctva, drevárstva a výchovu nových odborníkov v tejto oblasti zo
Slovenska i zahraničí. Po nástupe na Technickú univerzitu začal budovať Katedru svetového lesníctva a drevárstva, ktorá v súčasnosti
vychováva odborníkov v oblasti svetového lesníctva a drevárstva na
Drevárskej fakulte.
Medzi jeho signifikantné prínosy patrí aj výskum menej známych
tropických drevín v medzinárodnej spolupráci v rámci Rady Vzájomnej Hospodárskej Pomoci, ktoré koordinovala vtedajšia Československá socialistická republika. Prof. Borota sa výrazne zaslúžil o šírenie
dobrého mena svojej alma mater vo svete v rámci jeho poradenskej
činnosti v rozvojových krajinách, konzultačnej činnosti pre Organizáciu pre poľnohospodárstvo a výživu OSN v Kongu, Laose, Thajsku
a ďalších krajinách, či expertíznej činnosti v lesníckom výskumnom
ústave v Tanzánii.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa Dr. Simančík venuje najmä výskumu
kovových konštrukčných materiálov, ktorých štruktúra a vlastnosti sú
inšpirované prírodnými vzormi. Okrem toho sa významne podieľa na
zavedení nových technológií lisovania práškových zmesí , technológie
tlakovej infiltrácie grafitových kontaktov meďou alebo technológie
výroby penového hliníka. Dr. Simančík ako hlavý koordinátor viedol
množstvo výskumných projektov.
Dr. Simančík svoje skúsenosti využil pri výchove 8 doktorandov.
Je spoluautorom viac ako 300 publikácií a 30 patentov. O jeho vedeckom renomé svedčí viac ako 60 prednášok na významných vedeckých
a odborných podujatiach, viac ako 400 zahraničných citácií a viacero
ocenení vrátane prestížneho ocenenia Krištálové krídlo v kategórii
medicína a veda v roku 2011. Od roku 2012 je Dr. Simančík členom
vedeckej rady TU vo Zvolene.
doc. Dr. Ing. J. Šálka

SPRAVODAJSTVO

7

Odhalenie pamätnej tabule Významné lesnícke miesto

P

o akademickej slávnosti rektor univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil,
PhD. a generálny riaditeľ Lesy SR, š. p.,
Ing. Marian Staník odhalili pamätnú tabuľu „Významné lesnícke miesto“ umiestenú
v parku pri aule TUZVO. Touto tabuľou Lesy
Slovenskej republiky, š. p., vyhlásili Technickú
univerzitu vo Zvolene „z úcty k histórii a pre
pamäť budúcich generácií za významné lesnícke mesto“. Štátny podnik LESY Slovenskej
republiky udelil v poradí už 47. titul významné lesnícke miesto.
„Pri príležitosti osláv 255. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210. výročia vysokoškolského lesníckeho
štúdia na Slovensku a 65. výročia založenia
Vysokej školy lesníckej a drevárskej, dnešnej
Technickej univerzity vo Zvolene, takto vzdali
hold lesníckej alma mater a ozdobili ju označením významné lesnícke miesto, ktoré jej
právom prináleží“, povedal generálny riaditeľ
štátneho podniku LESY Slovenskej republiky
Marian Staník.
Štátny podnik LESY Slovenskej republiky
a jeho Lesnícke a drevárske múzeum tento
titul udeľuje od roku 2007 a buduje tak sieť
výnimočných lokalít lesníckej histórie, ktoré
sa mimoriadnym spôsobom zapísali do dejín
a tvoria súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska.
-MK-

Krst jubilejnej
publikácie
Universitas
Technica
in Zvolen 2017

N

a záver akademickej slávnosti rektor
TUZVO predstavil reprezentatívnu
knižnú publikáciu Universitas Technica in Zvolen, ktorá na takmer 200 stranách
približuje minulosť aj súčasnosť Technickej
univerzity vo Zvolene. Krstnými otcami knihy
sa stali Dr. h. c. doc. JUDr. Ivan Gašparovič,
CSc., a Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
Publikácia tematicky a obsahovo nadväzuje
na publikáciu z roku 2012 a nesie v sebe environmentálny odkaz 1 kniha = 1 strom, v podobe semienok jedle bielej.
-MK-
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Inovácia priestorov univerzity
Pri príležitosti významných jubileí
Technickej univerzity vo Zvolene boli
inovované aj priestory univerzity.

Z

volenčanov aj turistov z diaľky osloví
veľkoplošný banner na bočnom priečelí budovy univerzity zobrazujúci logo
osláv a tri hlavné míľniky v histórii TUZVO
– 255. výročie vysokoškolského technického štúdia ba Slovensku, 210. výročie vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku
a 65. výročie založenia Vysokej školy lesníckej
a drevárskej vo Zvolene.
Zamestnancov, študentov i návštevníkov
univerzity už vo vestibule privíta multifunkčná stena dizajnovo zosúladená s následnou
vitrínou, ktorá predstaví poslanie univerzity,
členov vedenia univerzity, jej fakulty a ostatné organizačné súčasti univerzity.
V priestoroch chodby pred aulou TUZVO
je nainštalovaná expozícia vybraných fotografií z jubilejnej publikácie Universitas Technica in Zvolen.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na
skrášlení priestorov, ktoré budú trvalo spríjemňovať atmosféru na univerzite.
-BO-
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Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku
na certifikácii Zelených škôl

M

Dňa 5. októbra 2017 hostila Technická univerzita vo Zvolene slávnostné
odovzdávanie certifikátov v medzinárodnom programe Zelená škola.

aterské, základné, stredné a špeciál
ne školy, ktoré splnili náročné kritériá, si u nás vychutnali slávnostnú
atmosféru za prítomnosti prezidenta SR Andreja Kisku. Prezidenta vo svojom príhovore
privítal rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
Sme radi, že môžeme hostiť túto slávnosť, pretože nás spája spoločný cieľ, ktorým
je uskutočňovanie konkrétnych krokov, aby sa
zlepšovala naša výučba a jej prepojenie s praxou tak, aby sme vychovali a vzdelali generáciu, ktorá sa v dennom živote bude správať
ohľaduplnejšie, šetrnejšie, zodpovednejšie
a rozumnejšie k životnému prostrediu, ako
sa nám darilo doposiaľ. Sme radi, že časť absolventov vašich Zelených základných a stredných škôl pokračuje štúdiom u nás, na univerzite, ktorú stále častejšie prezývame Zelenou
univerzitou, ako je to aj vidieť v našom aktualizovanou logu a na našom novom web sídle.
Podľa pána prezidenta Kisku: „sú práve
školy a učitelia rozhodujúcim faktorom, ktorý
vytvára v mladej generácii vzťah k životnému

prostrediu a formuje ich do budúcnosti“.
Vlajku a certifikát medzinárodného
programu Zelená škola získalo 110 aktívnych
škôl, ktoré počas uplynulých dvoch rokov
realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov na
svojich školách, v obciach a mestách. Ich cieľom bolo znížiť environmentálny vplyv školy
na životné prostredie, rozvíjať participáciu na
škole a ponúkať moderné formy vyučovania.
Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 62 krajinách sveta.
„Zelená škola je funkčným nástrojom pre
zmenu školstva zdola. Naše školy chránia
životné prostredie, vzdelávajú v environmentálnych témach a zároveň zlepšujú vzájomné
vzťahy, posilňujú zodpovednosť a tvorivosť
svojich žiakov,“ konštatuje manažér programu Zelená škola Juraj Oravec.
Zelená škola je najväčší environmentálny
program na svete. Zapojených je doň viac ako
52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Školy,
ktoré sú na Slovensku zapojené do medzinárodného programu Zelená škola dostávajú

metodickú podporu konzultantov-dobrovoľníkov, tretina z nich sú absolventi Fakulty
ekológie a environmentalistiky. Na Slovensku je v tomto školskom roku zapojených do
programu 321 škôl. Program Zelená škola získal v roku 2016 cenu ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky a dlhodobé
aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti. Uznanie získal aj od Environmentálneho
programu OSN (UNEP). Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica. Generálnym partnerom programu je ZSE, partnermi programu
sú DM drogerie markt a Nadácia Slovenskej
sporiteľne.
Slávnosť moderoval Gregor Mareš (absolvent TUZVO), v kultúrnom programe vystúpili
Vrbovskí víťazi a Martin Harich. Organizátori
ďakujú všetkým študentom-dobrovoľníkom
a zamestnancom TUZVO, ktorí ochotne
a s plným nasadením pomohli pri realizácii
tejto akcie.
Ing. Z. Gallayová, PhD.

Zo zasadnutia Akademického senátu TUZVO

A

kademický senát Technickej univerzity vo Zvolene sa zišiel
13. 11. 2017 na svojom prvom zasadnutí v akademickom roku
2017/2018 za účasti rektora Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila,
PhD. a ďalších členov vedenia univerzity.
V rámci kontroly uznesení bol prerokovaný postup kompletizácie
web-stránky univerzity v slovenskej a anglickej verzii a problematika
právneho výkladu voľby člena správnej rady univerzity za študentskú
časť AS TUZVO. Požiadavka na výklad ustanovenia zákona o vysokých
školách bola odoslaná na Odbor legislatívy a aproximácie práva MŠVVaŠ SR, zatiaľ bez odpovede.
V súvislosti so zánikom členstva študentov univerzitných študijných programov v disciplinárnej komisii akademický senát schválil
nových členov Disciplinárnej komisie TUZVO Bc. Jarmilu Ambrozovú
a Bc. Erika Gaala. Ďalej schválil návrh na predĺženie nájmu vyhradených priestorov univerzity a zvolil volebné komisie pre doplňujúce
voľby členov senátu zo študentskej časti akademickej obce pre Drevársku fakultu, Fakultu ekológie a environmentalistiky a univerzitný
študijný program.
Akademický senát schválil Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku
TUZVO, ktorý upravuje podmienky pre udelenie motivačného prospechového štipendia pre študentov I. ročníkov na I. a II. stupni štúdia.
Na základe návrhu rektora schválil nových členov Vedeckej rady TUZVO Ing. Gabrielu Matečnú, ministerku pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR; Ing. Lászlóa Sólymosa – ministra životného prostredia SR;
Dr. h. c. prof. RNDr. Lászlóa Miklósa, DrSc. z Fakulty ekológie a environmentalistiky a prof. Ing. Juraja Veselovského, CSc. z Drevárskej fakulty.
Prof. Ing. M. Saniga, DrSc.
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TUZVO
na veľtrhoch
vzdelávania

T

echnická univerzita vo Zvolene koncom roka 2017 zúčastnila troch veľtrhov vzdelávanie. V dňoch 27. – 28.
septembra 2017 na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
Gaudeamus v Nitre, 10. – 12. októbra 2017
na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC v Bratislave
a 29. a 30. novembra 2017 na medzinárodnom veľtrhu PRO EDUCO v Košiciach.
Aj tento rok sa prezentovali všetky fakulty a univerzitné študijné programy. Zástupcovia z radov študentov a odborných asistentov informovali potenciálnych študentov,
výchovných poradcov, pedagógov, ale i ostatných návštevníkov o možnostiach štúdia
na našej univerzite, o podmienkach prijatia
na štúdium, o mimoškolských aktivitách, ale
i možností uplatnenia sa na trhu práce.
Záujem budúcich študentov o informácie
ponúkaných študijných programov univerzitou je tento rok veľký a stánok univerzity je
neustále plný mladých ľudí.

Prémia Literárneho fondu
za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016
Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016 získalo dielo z FEE TUZVO.

R

ektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. na zasadnutí vedenia univerzity 23. 10.
2017 informoval, že Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok
2016 získala vysokoškolská učebnica doc. Ing. Mariána Schwarza, CSc. z FEE „Chémia
životného prostredia“, ktorá vyšla vo Vydavateľstve TUZVO. V kategórii prírodné a technické
vedy bolo z predložených 24 nominácií udelených 6 prémií. Rektor zablahoželal autorovi aj
Fakulte ekológie a environmentalistiky a poprial im veľa úspechov v tvorivej činnosti.
Ocenenie autor prevzal 21. septembra 2017 v Zichyho paláci v Bratislave z rúk riaditeľa
Literárneho fondu JUDr. Ladislava Serdahélyho a predsedu výboru sekcie prírodných a technických vied prof. MUDr. Mariána Bernadiča, CSc.
-VTFoto: P. Prochazka

Mgr. J. Šarinová

Vzdelávací seminár s protikorupčnou tematikou v rakúskom Laxenburgu

O

d 16. do 18. 11. 2017 som mala možnosť zúčastniť sa vzdelávacích seminárov s protikorupčnou tematikou
v Medzinárodnej protikorupčnej akadémii
(IACA) v rakúskom meste Laxemburg. Akadémia IACA pôsobí ako renomovaná vzdelávacia inštitúcia s cieľom venovať sa aktívnemu boju proti korupcii, výchove odborníkov
a tiež posilňovaniu expertného dialógu prostredníctvom výmeny medzinárodných skúseností. Pred odchodom do Rakúska sme
všetci študenti mali možnosť sa stretnúť
a diskutovať s riaditeľom Odboru prevencie
korupcie ÚV SR Petrom Kovaříkom. Dvojdňové stretnutie bolo zamerané na predstavenie
pojmov ako korupcia, jej druhy a boj proti
korupcii. Súčasťou seminárov boli aj diskusie študentov s lektormi. Lektormi boli Elena Helmerová a Abhishek Bharti z akadémií
IACA a Anthony Mills – korešpondent pre
France 24 a nezávislý konzultant pre médiá.
Vďaka účasti na seminároch som mala možnosť navštíviť pracoviská, ktoré sa špecializujú na oblasť protikorupčnej agendy. Bolo to
napríklad sídlo OSN vo Viedni. Viedeň je jedným zo štyroch oficiálnych sídiel Organizácie
Spojených národov (OSN) – ďalšie sú v New
Yorku, Ženeve a Nairobi. Mali sme príležitosť
navštíviť aj protikorupčnú jednotku rakúskeho Ministerstva vnútra, kde sme sa dozvedeli
zaujímavé postupy používané na vyšetrovania korupčného správania a získavania infor-
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mácií. Sú to skúsenosti, ktoré mi ako neznalej tejto problematiky ukázali akú má korupcia moc
a ako veľmi je rozšírená vo všetkých krajinách sveta.
V sobotu sme sa vrátili na Úrad vlády SR, kde sme mali možnosť opätovne diskutovať s pánom Kovaříkom na tému korupcia. Tento krát už z iného pohľadu, keďže sme už o danej téme
mali oveľa viac poznatkov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu (17. 11.) nás na Úrade vlády SR na spoločnom obede prijal premiér Róbert
Fico. Počas neformálneho obedu, sme mali možnosť pýtať sa na veci, ktoré nás ako študentov
trápia alebo sme o nich počuli v médiách. Diskusia sa však prioritne zamerala na zhodnotenie
účasti študentov na odbornom seminári. Vzdelávacie semináre boli veľmi podnetné a som
rada, že som sa mohla niečoho takého zúčastniť. Považujem to za vynikajúcu skúsenosť.
Ing. K. Báliková
Foto: autorka
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Memorandum o spolupráci medzi Klubom 500
a slovenskými univerzitami

R

ektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf
Kropil, PhD. sa 26. októbra 2017 zúčastnil na konferencii „Quo vadis, školstvo?“, ktorú v Podbrezovej zorganizovalo
predstavenstvo Železiarní Podbrezová, a. s.,
(ŽP) ako zriaďovateľ Súkromnej strednej
odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného
gymnázia ŽP. Na podujatí vystúpil aj podpredseda Európskej komisie JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.
Vo svojom vystúpení na tému „Quo vadis, vysoké školstvo?“ rektor TUZVO informoval o aktuálnej situácii v oblasti vysokého
školstva. Poukázal na viaceré problémy – dlhodobé podfinancovanie sektora vysokých
škôl, neukončenú diskusiu o Národnom
programe rozvoja výchovy a vzdelávania
„Učiace sa Slovensko“, ako aj zložitý legislatívny proces týkajúci sa novely zákona o vy-

sokých školách a nového zákona o zabezpečovaní kvality vzdelávania. Konštatoval, že
zásadnou požiadavkou Slovenskej rektorskej
konferencie, orgánu reprezentácie vysokých
škôl, je rozvíjanie akademickej kultúry na Slovensku na princípe univerzitnej autonómie
a pri rešpektovaní akademických slobôd.
Po skončení konferencie sa uskutočnil
slávnostný podpis Memoranda o spolupráci
medzi Klubom 500 a univerzitami – Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave,
Technickou univerzitou vo Zvolene, Technickou univerzitou v Košiciach, Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Žilinskou univerzitou v Žiline, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Univerzitou Komenského v Bratislave, Ekonomickou univerzitou v Bratislave
a Prešovskou univerzitou v Prešove.

Spoločnosti združené v Klube 500 napomáhajú skvalitňovaniu podnikateľského
prostredia na Slovensku a posilňovaniu
konkurencieschopnosti slovenských firiem.
Spoločnosti sú pripravené cestou Klubu 500
poskytnúť vhodné témy záverečných prác vo
vybraných odboroch, ako aj priestor vybraným študentom pre absolvovanie praxe, čo
môže byť významným krokom k obohateniu
praktickej odbornej prípravy študentov vysokých škôl. Ďalším prínosom spolupráce môže
byť aj zvýšenie kvality výstupov publikačnej
činnosti študentov, resp. absolventov doktorandského štúdia.
Ing. V. Tallová
Foto: Železiarne Podbrezová, a. s.

Ocenenie Senior Friendly za rok 2017
Univerzita tretieho veku vo Zvolene
sa dostala medzi 10 hlavných ocenených v rámci súťaže Senior Friendly 2017. Je to pre nás veľká česť.
Ocenenie Senior Friendly 2017 získali: mestská časť Bratislava – Staré Mesto; Duslo, a. s.,
Šala; spoločnosť ČUHA, s. r. o.; projekt Silver
Start Up; Vzdelávacie centrum Múzea SNP,
Banská Bystrica; Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra; mestská časť Bratislava
– Ružinov; mestská časť Bratislava – Petržalka; Univerzita tretieho veku – Technická
univerzita, Zvolen; Petit Press, a. s., a mesto
Kežmarok.
Ing. E. Selecký, PhD.
Foto: CĎV
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Medzinárodná športová olympiáda
pre študentov Univerzít tretieho veku

Technická univerzita vo Zvolene, prostredníctvom Univerzity tretieho veku na TU vo Zvolene už 6 rok organizuje medzinárodnú aktivitu pre študentov UTV.

D

ňa 13. – 17. septembra 2017 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil VI. ročník Medzinárodnej športovej
olympiády pre študentov Univerzít tretieho veku. Centrum
ďalšieho vzdelávania v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy na TU
vo Zvolene zorganizovali už šiesty ročník športovej olympiády pre študentov nielen zo Slovenska. Tento rok sa ku Slovákom (30) pridalo aj
20 Poliakov (UTV Lubsko), 6 Čechov (Brno), 10 Španielov (La Coruna),
50 Ukrajincov (Lutsk, Kyjev), 4 Rusi (St. Petersburg) a 1 Turek (Ankara).
Športovalo 121 študentov-seniorov.
Počas prvých dvoch dní seniori súťažili v disciplínach: stolný tenis,
streľba zo vzduchovky a lukostreľba, turnaj v bowlingu, stolnom futbale a air hockey. Súťaž o najlepšieho olympionika pozostávala z disciplín:
kop na bránu, hod na kôš, kolky, streľba, šípky. Tretí deň bol zameraný
na kultúrno-poznávacie podujatie mesta Kremnica (Hrad Kremnica,
Múzeum Kremnica), obce Krahule (vyhliadka, Stred Európy).
Pre CĎV je veľmi dôležité, že môže pokračovať v úspešnom projekte a umožniť seniorom okrem vzdelávania aj športové vyžitie a tiež,
že sa podarilo túto myšlienku posunúť aj za hranice Slovenska. Tento
rok k Slovákom a Čechom, Poliakom, Ukrajincom, Turkom, Rusom pribudli Španieli z UTV La Coruna. Chceli by sme aby sa z nášho podujatia stala tradícia a verím, že sa každoročne budeme v organizácii
zlepšovať.
Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=6pOmt_yh73E
Facebook fotky: www.facebook.com/UTVzvolen
Ing. E. Selecký, PhD.
Foto: CĎV
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Ceny rektora udelené k 17. novembru
2017 najlepším študentom TUZVO

D

eň boja za slobodu a demokraciu spolu s Medzinárodným
dňom študentstva, ktoré si pripomíname 17. novembra, sú na
Technickej univerzite vo Zvolene každoročne spojené s udeľovaním Ceny rektora TUZVO najlepším študentom univerzity.
Cena rektora sa udeľuje ako prejav osobitného uznania študentom počas ich štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene za vynikajúce
výsledky v štúdiu, za prácu vo vedeckovýskumnej, umeleckej a odbornej činnosti, za príkladný občiansky postoj a za podanie výnimočného
športového výkonu alebo za iný významný prínos pre univerzitu.
V pondelok 20. novembra 2017 sa v konferenčnej miestnosti
Rektorátu uskutočnilo stretnutie ocenených študentov za rok 2017
s rektorom univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Kropilom, PhD. za
účasti prorektora pre pedagogickú prácu RNDr. Andreja Jankecha,
PhD., dekana Drevárskej fakulty prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD., dekana Fakulty ekológie a environmentalistiky doc. Ing. Mariána Schwarza,
CSc. a dekana Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky doc. Ing.
Mariána Kučeru, PhD.
„17. november je pripomenutie udalostí zo 17. novembra roku
1939, keď v Prahe pri protinacistickej demonštrácii boli popravení študenti a mnohí ďalší boli poslaní do koncentračného tábora. Tento deň
bol medzinárodnou študentskou úniou vyhlásený za Deň študentstva.
Sedemnásty november sa dnes spája najmä s Nežnou revolúciou
v roku 1989 v Prahe a Bratislave, ktorej iniciátormi boli vysokoškolskí
študenti, postupne sa k nim pridali herci a divadelníci a potom ostatné skupiny obyvateľstva. Neustále si musíme pripomínať, že hlavným
odkazom 17. novembra je sloboda a demokracia, ktorá je u mladých
spájaná najmä s možnosťou zapájať aj do organizácie štúdia, využívať
mobility a podieľať sa na aktivitách občianskej spoločnosti“ zdôraznil rektor. Prítomní študenti diskutovali s členmi vedenia univerzity aj
o aktuálnych otázkach vzdelávania, ubytovania, kultúrneho a spoločenského života na našej univerzite.
Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v roku 2017 bolo
ocenených 19 študentov:
UŠP – Lucia Medveďová
LF – Bc. Zuzana Barteková, Lucia Forgáčová, Terézia Jauschová, Daniel
Tomčík, Jakub Tomes
DF – Bc. Nikola Berčíková, Jozefína Borbélkyová, Barbora Kolenčíková,
Bc. Dana Rončák, Matej Vražel
FEE – Bc. Dalimír Biel, Bc. Martina Lobotková, Bc. Renáta Rákayová,
Andrej Rybár
FEVT – Peter Fridrich, Bc. Jozef Spišiak, Patrik Tomčo, Kristína Uhrínová
Mgr. J. Šarinová
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Cena rektora TUZVO 2017

za najlepšiu publikáciu knižného charakteru
a za vedecký alebo umelecký prínos za obdobie rokov 2016 – 2017
Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce univerzity 12. decembra 2017 rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. odovzdal
Cenu rektora TUZVO 2017 za najlepšiu publikáciu knižného charakteru:
Ing. Michalovi Bošeľovi, PhD. z Lesníckej fakulty za kapitolu s názvom „Criteria and indicators of sustainable forest management“.
Ide o prvé vydanie knižnej publikácie venovanej manažmentu lesov z pohľadu uplatniteľnosti ekologických princípov hospodárenia,
ktorá vyšla v prestížnom vydavateľstve CRC
Press v Boca Raton na Floride a do ktorej
Ing. Bošeľa so spoluautormi prispel kľúčovou
kapitolou zameranou na identifikáciu indikátorov a kritérií hodnotenia udržateľného hospodárenia v lesoch.
prof. Ing. Ladislavovi Dzurendovi, PhD. z Drevárskej fakulty za vydanie učebnice „Výroba
tepla a energie z dendromasy“.
Prof. Dzurenda sa dlhodobo zaoberá využívaním dendromasy na energetické účely. Svoje
bohaté skúsenosti zúročil vydaním učebnice,
ktorá bola vydaná s podporou projektu Kultúrnej a edukačnej agentúry. Okrem toho
prof. Dzurenda vydal niekoľko ďalších publikácií pedagogického charakteru so zameraním na využitie biomasy ako energetického
zdroja.
Ing. Andrei Uherkovej, PhD. a Mgr. Brunovi
Jakubcovi, PhD. z Fakulty ekológie a environmentalistiky za autorstvo publikácie „Staré
sorty sú in“.
Ing. Uherková a Mgr. Jakubec sa dlhodobo
venujú mapovaniu a výskumu starých odrôd ovocných drevín a s cieľom záchrany ich
genofondu. Snažia sa prepojiť vedecké a pedagogické aktivity s neziskovým sektorom
a podnikateľskou sférou. Publikácia je dôležitým popularizačným výstupom, ktorý vo
forme učebných textov s metodickými listami približuje problematiku starých krajových
odrôd hrušiek a jabloní študentom stredných
a škôl a odbornej verejnosti.

Cenu rektora TUVZO 2017 za vedecký alebo umelecký prínos:
Ing. Františkovi Málišovi, PhD. z Lesníckej fakulty za publikácie v časopisoch v databáze Current Contens Connect s vysokým impakt faktorom.
Ing. Máliš publikoval v posledných 2 rokoch 2 excelentné práce o vplyve globálneho otepľovania na biodiverzitu lesných drevín, ktoré vyšli v časopise Global Change Biology s impakt faktorom 8,502. Na jednej práci figuruje ako prvý a zároveň korešpondenčný autor, druhá práca
bola výsledkom kolektívneho spoluautorstva viacerých európskych vedeckých inštitúcií.
prof. RNDr. Františkovi Kačíkovi, PhD., prof. Ing. Jozefovi Kúdelovi, CSc., doc. Ing. Rastislavovi
Lagaňovi, PhD. et PhD., doc. Ing. Ivete Čabalovej, PhD. z Drevárskej fakulty a doc. Dr. Mgr.
Jaroslavovi Ďurkovičovi a Ing. Monike Kardošovej, PhD. z Lesníckej fakulty za akreditovanie
špičkového vedeckého tímu WOODMAT: „Štruktúra a vlastnosti lignocelulózových materiálov“.
Špičkový vedecký tím WOODMAT bol schválený Akreditačnou komisiou v rámci druhej výzvy
vyhodnocovania žiadosti o identifikáciu špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku. Špičkový tím sa zaoberá štrukturálnou biológiou xylému lesných drevín, chemickým zložením jeho bunkových stien a ich nano – a makromechanickými vlastnosťami. Vedúci tímu
je prof. Kačík a jeho zástupcom doc. Ďurkovič. V poradí druhý identifikovaný špičkový tím na
Technickej univerzite umožní prehĺbenie výskumu v tejto oblasti a zintenzívni spoluprácu zapojených fakúlt.
Ing. Jozefovi Mitterpachovi, PhD. z Fakulty ekológie a environmentalistiky za spoluautorské
publikovanie piatich vedeckých prác v databáze Current Contens Connect.
Ing. Mitterpach sa zaoberá hodnotením environmentálnych vplyvov priemyselných výrob,
environmentálnym auditom a hodnotením životného cyklu priemyselných technológií. V posledných 2 rokoch publikoval v spoluautorstve 5 karentovaných prác v časopisoch s impakt
faktorom od 1,3 do 5,7.
Doc. Ing. Pavlovi Beňovi, PhD. z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky za spoluautorské publikovanie ôsmich vedeckých prác v databázových časopisoch
Doc. Beňo sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike
pevnostných a optimalizačných výpočtov pomocou moderných systémov v oblasti mechaniky
tuhých a poddajných telies. Autorsky sa v posledných 2 rokoch podieľal na 8 príspevkoch publikovaných v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch registrovaných v databázach CCC,
Web of Science a SCOPUS.
Dr. phil. Mgr. Veronike Deákovej z Ústavu cudzích jazykov za umelecký preklad knihy Franza
Werfela „Bledomodré ženské písmo“.
Dr. Deáková získala za svoj umelecký preklad v roku 2016 ocenenie udelené Spolkovým ministerstvom Rakúskej republiky pre umenie a kultúru, ústavu a médiá. Novela Franza Werfela
je považovaná za jedno z jeho najlepších diel a ide o prvý preklad tohto diela do slovenského
jazyka. Knihu prekladateľka prezentovala v spolupráci s Goetheho inštitútom a SLDK v Bratislave, Banskej Bystrici a Zvolene s pozitívnym ohlasom. Okrem toho publikovala interaktívny
audiomateriál, ktorý je doplnkom k učebným textom nemčina pre drevárstvo.
Ing. V. Tallová

Poďakovanie...
Vážení kolegovia z TUZVO, dovoľte mi, aby som Vás týmito riadkami s potešením a veľkým uznaním informoval o príkladnom ľudskom konaní nášho mladého kolegu Ing. Mareka Debnára.
Dňa 19. júna sa mu pri čakaní na pravidelný spoj autobusovej MHD na zastávke Môťová – rázcestie podarilo svojou duchaprítomnosťou zachrániť ľudský život. Aj vďaka jeho
ukážkovo poskytnutej základnej neodkladnej resuscitácii nevyhasol život staršieho pána,
čo ocenili aj záchranári zdravotnej služby. Poskytnutie prvej pomoci je povinnosťou každého z nás, no ruku na srdce. Boli by sme každý taký odvážny a pohotový?
Marek, sme vďační za tento váš skutok a máte obdiv nás všetkých. Aj napriek tomu,
že nebudete nadšený touto medializáciou, verím, že svojou prirodzenou skromnosťou
a ľudskosťou sa stanete príkladom pre mnohých z nás. Ďakujeme.

-mp-
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Vyhodnotenie návštevníckej sezóny
v Arboréte Borová hora

Z

áujem odbornej a širokej verejnosti
o návštevu arboréta aj v roku 2017 presiahol počet 11 000 návštevníkov. Pre
verejnosť je Arborétum Borová hora otvorené v pracovné dni od 15. marca do 31. októbra, kedy sa návštevnícka sezóna uzatvára.
Okrem pracovných dní pripravuje Arborétum
Borová hora každoročné akcie, ktoré lákajú
do arboréta dospelých i detských návštevníkov.
Oficiálne otvorenie návštevníckej sezó
ny na prelome marca a apríla je tradične
spojené s akciou Vítanie vtáčích poslov jari,
s bezplatným vstupom, ktorá zaujala deti
predškolského veku a mladších školákov.
Podujatie bolo spojené s bohatým programom, odchytom a krúžkovaním vtákov, určovaním druhov vtákov, ich spevu, zdravotného stavu, nechýbali ani ukážky dravcov,
sokoliarstva a pobytovej ekológie spevavcov.
Na podujatí spolupracovali pracovníci Ústavu
ekológie lesa SAV zo Zvolena, študenti a pedagógovia SOŠL z Banskej Štiavnice. Akcie sa
zúčastnilo viac ako 300 návštevníkov.
Ďalšími stálymi podujatiami v arboréte
sú Dni rododendronov (21. týždeň) a Dni ruží
(24. týždeň), ktoré sú verejnosťou veľmi obľúbené. Počas akcie Dni rododendronov si
prišlo prezrieť zbierky arboréta takmer 2 000
návštevníkov, pričom viac ako polovica prišla
aj cez horúce víkendové dni tejto akcie. O akciu Dni ruží bol opätovne vysoký záujem, keď
počet návštevníkov prekročil hranicu 1 700.
Odborných exkurzií počas víkendových dní
v rámci obidvoch podujatí sa zúčastnilo viac
ako 450 návštevníkov.
Počas celého roka 2017 pracovníci arboréta sprevádzali takmer 50 domácich,
ale i zahraničných odborných exkurzií. Zo

zahraničných sprevádzaných exkurzií bola
najvýznamnejšia návšteva Svetovej federácie
ružiarskych spoločností (The World Federation of Rose Societies) vedená jej prezidentom Kelvinom Trimperom z Austrálie. Ďalej
naše arborétum navštívili riaditeľka Arboréta Wojslawice Anna Nowak a prof. Thomasz
Nowak z Wroclavi, tiež delegácie z univerzít
z Ruska (Udmurd), Ukrajiny (Kremenčuk,
Rivne), Poľska (Krakow), Bieloruska (Minsk)
a Českej republiky (Praha, Brno). V arboréte
sa v tomto roku uskutočnili sprievodné odborné akcie dvoch medzinárodných konferencií: „Adaptive management of silviculture
in the process of climate change and global
warming“ a „Selected Aspects of Integrated
Environmental Management: Sustainable

tourism goals for development – natural and
cultural values, diversity and heritage; clean
water and sanitation (SDG6)“. Tradične tu
prebieha tiež vyučovanie Detskej lesníckej
univerzity, ale aj rôzne formy celoživotného
vzdelávania dospelých.
Záver sezóny už po šiesty krát patril podujatiu Jeseň v arboréte, ktorý sa koná počas
druhej októbrovej soboty. V roku 2017 sme
zaznamenali najvyššiu účasť zo všetkých doterajších ročníkov, viac ako 200 návštevníkov,
z ktorých takmer polovica prejavila záujem
o odborný výklad o poslaní, význame a zbierkach Arboréta Borová hora.
Ing. I. Sarvašová, PhD.
Foto: autorka

ERASMUS+

Absolventské stáže
Dňa 21. novembra 2017 sa v konferenčnej miestnosti rektorátu uskutočnil informačný seminár
o absolventských stážach. Absolventská stáž je skvelou príležitosťou, ako nadobudnúť praktické skúsenosti. Je to obdobie odbornej prípravy s finančnou podporou z EÚ, ktoré absolvent
absolvuje v organizácií v zahraničnej krajine zapojenej do programu Erasmus+.
Cieľom pracovnej stáže je podporiť osobný a profesionálny rozvoj absolventov, ich schopnosť zamestnať a uplatniť sa na európskom trhu práce.
Pre Technickú univerzitu vo Zvolene zabezpečuje absolventské pracovné stáže partnerská
organizácia WorkSpace Europe, ktorá stáže administruje, financuje a monitoruje.
Služby WorkSpace Europe sú bezplatné. Kompletné informácie, podmienky prihlásenia,
prihlášky nájdete na stránke http://www.workspaceeurope.sk/
V prípade záujmu o absolventskú stáž je potrebné vyplniť prihlášku ešte počas štúdia!
Nájdete ju na: http://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/technicka-univerzita-vo-zvolene/#more-23
-MK-
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PROGRAM

„SEEDS FOR THE FUTURE 2017“

Spoločnosť Huawei aj tento rok ponúkla desiatim študentom zo Slovenska tréningový program „SEEDS FOR THE
FUTURE“ v Čínskej ľudovej republike zameraný na informačno-komunikačné technológie. A tak sa 29. septembra
začalo pre nás, ako reprezentantov Technickej univerzity vo Zvolene, jedno veľké čínske dobrodružstvo. Ako prvé
nás ohúrila veľkosť, veľkosť všetkého. Letísk, mrakodrapov, davu ľudí, ale aj zápchy na cestách. Keďže náš pobyt začal v období najväčšieho čínskeho sviatku a ich týždenného pracovného voľna, zažili sme ľudnatosť Číny na vlastnej
koži. Všadeprítomnosť smogu, červených vlajok a policajtov bola taktiež prekvapením, ale postupne sme si zvykli.

N

áš pobyt začal víkendovým spoznávaním čínskej histórie v Pekingu. Prejsť
všetky brány a námestia v Zakázanom
meste bola otázka niekoľkých hodín a prítomnosť cisárskej rodiny bola citeľná na každom kroku. Na druhý deň sme navštívili aj ich
bývalé letné sídlo, Letný palác. Bolo to príjemné miesto pri jazere s množstvom zelene
a človek aj zabudol, že sa nachádza v centre
rozpáleného a hlučného mesta s množstvom
smogu, ktorý prekrýval dokonca aj slnko. Poobede sme sa presunuli na azda najslávnejšiu
pamiatku, Veľký čínsky múr. Po nekonečnom
stúpaní po schodoch sa nám naskytol dychberúci pohľad na nekonečné lesy pretínané
starovekým múrom. Počas pracovného týždňa sme absolvovali výučbu čínskeho jazyka
na Pekinskej univerzite jazyka a kultúry, ktorý
bol pre nás naozaj výzvou. Tiež sme mali možnosť priučiť sa čínskej kaligrafii. Počas tohto
týždňa sme sa stretli aj so slovenským veľvyslancom a videli sme Olympijsky štadión. Nezabudnuteľná bola večerná návšteva tradičného čínskeho trhu, kde sme mali skutočný
gurmánsky zážitok vo forme škorpiónov a hadov. Už na začiatku týždňa sme si uvedomili,
že vidieť Európanov je pre tunajších obyvateľov zážitok, pretože záujem o spoločné fotky
bol naozaj veľký. Obedy a večere sme strávili
vždy v inej reštaurácii a s rôznymi tradičnými
jedlami. Ryža, zelenina, kačica a zelený čaj
nikdy nechýbali, avšak podmienkou plného
žalúdku bolo expresne rýchle naučenie sa
jedenia s paličkami. Spoločnosť nám robili aj
ôsmi českí kolegovia, s ktorými sme vytvorili
výborný tím a zažili večery plné zábavy a spoznávania tejto provincie.
Ďalší víkend sme už leteli do významného a mladého mesta na juhu, Shenzhenu.
Tu sa ku nám pripojili aj študenti z Bruneja
a Malajzie. Prvý deň sme navštívili Kultúrnu
dedinu, kde sme mali možnosť vidieť typickú
architektúru a zvyky všetkých čínskych regiónov. Bonusom bolo divadelné predstavenie,
ktoré hýrilo farbami a tancami. Druhý deň
sme navštívili Múzeum histórie a kultúry,
kde nám opäť priblížili históriu tejto krajiny.
Začiatkom týždňa nám začal samotný tréningový program v laboratóriách spoločnosti
Huawei vo forme prednášok a praktických
cvičení. Navštívili sme tiež exhibičnú sálu
plnú služieb a výrobkov spoločnosti. Pomedzi vzdelávania sa v IT a sieti 4G sme vyliezli
aj na kopec, z ktorého sme mali neskutočný
pohľad na časť veľkomesta. Mesto sme precestovali s metrom krížom krážom a neobišli

sme ani najvyššiu budovu v krajine. Kuchyňa bola o niečo štipľavejšia a plná rýb. Počasie bolo
stále mimoriadne horúce a vlhké a to pritom bola podľa miestnych už jeseň. Záverečný ceremoniál sa niesol v rytme malajzijských a brunejských piesní a tancov. Náš česko-slovenský tím
sa ale nenechal zahanbiť a pred jedným z členov vedenia spoločnosti Huawei sme zaspievali
niekoľko našich piesní. Z večera sme si odniesli diplomy o absolvovaní programu a zaujímavé
knižky.
Posledný deň, 14. október, bol plný zážitkov, pretože sme ho prežili v Hong Kongu. Návšteva náboženských chrámov bola plná vonných sviečok a vyhliadka nad mestom nám opäť
zobrala dych a ukázala toto prístavné mesto v plnej kráse. Nevynechali sme aj uličky plné
obchodov a do sýtosti sme si vychutnali aj miestne sushi. Ešte nás čakala večerná návšteva
prístavu, kde sme si užili pohľad na vysvietené mrakodrapy, a už sme sa ponáhľali na letisko.
Hong Kong nás prekvapil vlastným dolárom, v ľavo jazdiacimi autami, množstvom európskych
turistov a celkovo západnou kultúrou.
Dva týždne strávené v tejto veľkej a historicky tak bohatej krajine plnej milých a pracovitých ľudí bol naozaj zážitok na celý život. Zažili sme inú kultúru, kuchyňu a jazyk, našli nových
priateľov a priučili sa ICT technológiám.
Ing. V. Dekanová, Bc. A. Koctúr
Foto: autori
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ňa 15. novembra 2017 usporiadali absolventi programu Erasmus+ z Lesníckej fakulty TUZVO s podporou Referátu
vonkajších vzťahov spoločný medzinárodný
večer pre zahraničných Erasmus študentov
zo Španielska, Talianska, Lotyšska a Českej republiky. Domáci študenti hosťom predstavili
jedlá tradičnej slovenskej kuchyne, slovenské
tradície a hudbu. Celý večer sa niesol v priateľskej atmosfére a bol ukončený nápaditým

International evening
kvízom s otázkami a rôznymi úlohami, ktoré
sa týkali slovenských reálií. Nakoľko väčšina
zahraničných študentov absolvuje v zimnom semestri 2017/2018 svoju mobilitu na
Lesníckej fakulte, organizátori vprogram lesníckou hymnou s husľovým doprovodom.
Veľká vďaka za možnosť zrealizovať takéto
stretnutie patrí výmennému programu Eras
mus+, rektorátu Technickej univerzity vo
Zvolene, koordinátorke programu Erasmus+

pani Mgr. Krivošíkovej. Vďaka patrí aj naším
výborným kuchárkam z univerzitnej jedálne,
ktoré pripravili tradičné slovenské špeciality
a ubytovaciemu oddeleniu za poskytnutie
priestorov. Zostáva veriť, že sa stretnutie našim hosťom páčilo a nebolo posledné.
Ing. M. Filípek
Foto: autor

Orava so študentami z programu ERASMUS+

R

eferát vonkajších vzťahov v spolupráci
so študentmi Lesníckej fakulty usporiadali 1. decembra 2017 exkurziu pre
študentov, ktorí v tomto roku študujú na
našej univerzite v rámci medzinárodného
programu ERASMUS+. Programy podporujúce medzinárodnú mobilitu na poli vysokoškolského vzdelávania sú vhodným prostriedkom, ako kolegom zo zahraničia prezentovať
nielen špecifiká výučby, vedy a študentského
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života, ale aj prírodné, kultúrne a historické
hodnoty Slovenska. Poznávacia exkurzia bola
preto smerovaná na Oravu, kraj kde je možné predstaviť našu krajinu z hľadiska kultúry,
histórie aj prírodných krás. Prvou zastávkou
bol Oravský hrad, ako jedno z významných
správnych centier historického Uhorska, po
ktorom nasledoval spoločný obed a následne
polhodinový presun do Múzea oravskej dediny v Zuberci, ktoré sa nachádza v podhorí

Roháčov a prostredníctvom 50 historických
stavieb ľudovej architektúry prezentuje jednotlivé časti Oravy. Výnimočne pekný slnečný deň v kombinácii s čerstvou snehovou
prikrývkou predstavil pre zahraničných hostí
túto časť Slovenska v skutočne rozprávkovej
atmosfére.
Ing. M. Filípek
Foto: Bc. J. Orlej
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Najväčšie európske stretnutie študentov drevárstva a lesníctva
prvýkrát na Slovensku

Liptovskom Mikuláši a vo Zvolene sa uskutočnilo európske stretnutie študentov lesníctva a drevárstva. Toto významné podujatie konané od 6. do 10. novembra je organizované študentmi Technickej univerzity vo Zvolene. Každý rok sa uskutočňuje v inej
európskej krajine. V poradí 28. ročníka sa zúčastňuje 165 študentov z 18 európskych univerzít.
Okrem tradičných účastníkov zo severských a západoeurópskych krajín sa tento rok prvýkrát
zúčastnia aj študenti z Ukrajinskej lesotechnickej univerzity v Ľvove.
Počas týždenného programu študenti absolvovali sériu prednášok o slovenskom drevárskom a lesníckom priemysle, či najlepších výskumoch na Technickej univerzite vo Zvolene. Prezreli si špeciálne pripravenú výstavu Slovenské umenie z dreva v Slovenskej národnej galérii na
Zvolenskom zámku a navštívili Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Pozreli si pamätihodnosti Liptovského Mikuláša a okolitú prírodu.
Absolvovali prehliadky drevospracujúcich a lesníckych závodov, ako podniky Lesy SR, š. p.,
Decodom Topoľčany, Javorina Spišská Belá, TWD a Doka Drevo Banská Bystrica, Rettenmeier
Liptovský Hrádok a Mondi SCP Ružomberok.
Vo štvrtok 9. novembra prebieha workshop v Tatralandii, kde študenti v medzinárodných
tímoch pracujú na projekte drevených áut. Večer ich čaká slávnostné ukončenie podujatia
a gala dinner. Interfob pomáha vytvárať partnerstvá a spolupráce naprieč Európou a prepája
študentov v odvetviach lesníctva a drevárstva.
Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora
Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila PhD., a Študentskej rady
vysokých škôl Slovenskej republiky. Generálnym partnerom podujatia je podnik Lesy Slovenskej republiky, š. p. Hlavnými partnermi sú Decodom Topoľčany, a. s., Technická univerzita vo
Zvolene a Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky.
Ing. Ondrej Bajza, Študentská organizácia WoodenWorld
Foto: autor
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Veľvyslankyňa
Indonézskej
republiky
navštívila

TUZVO

V

pondelok 13. novembra 2017 navštívili Technickú univerzitu vo Zvolene
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Indonézskej republiky na Slovensku
J. E. Adiyatwidi Adiwoso a prvý tajomník veľvyslanectva diplomat pán Dhanny Perkasa.
Pani veľvyslankyňa nastúpila na svoju misiu
v SR v septembri 2017.
Počas návštevy hostia diskutovali s rektorom TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom
Kropilom, PhD., o možnostiach nadviazania
kontaktov medzi TUZVO a indonézskymi
univerzitami zameranými na oblasti lesníctva, drevárska a ekológie, ďalej o spolupráci
v oblasti výskumu a výmene študentov, výskumníkov a učiteľov. Z pozície prezidenta
SRK sa prof. Rudolf Kropil dohodol s pani
veľvyslankyňou na poskytnutí informácií
o záujme slovenských univerzít o spoluprácu
s univerzitami v Indonézskej republike a naopak. Na záver pani veľvyslankyňa Adiyatwidi
Adiwoso pozvala rektora TUZVO na návštevu
veľvyslanectva v Bratislave.
-VT-
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Aktuálne informácie zo SAIA, n. o.
– regionálne pracovisko Banská Bystrica

D

ňa 30. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnila konferencia s názvom:
Deň akademickej mobility a internacionalizácie VI. V rámci tejto konferencie sa
hovorilo okrem iného aj o tom, ako motivovať študentov dnešnej doby k študijnému
semestru v zahraničí. Ak Vás zaujíma agenda
spojená s internacionalizáciou vedy, výskumu a vzdelávania a akademickej mobility, odporúčame do Vašej pozornosti prezentácie
z konferencie, ktoré nájdete na našej webovskej stránke www.saia.sk – Konferencie, semináre a veľtrhy – Deň akademickej mobility
a internacionalizácie VI – prezentácie.
SAIA, n. o., sa v roku 2017 zapojila do
zaujímavého projektu „Realizácia programu
Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni“, ktorý finančne podporil program Európskej komisie Erasmus+. Do tohto projektu
je zapojených viacero organizácií zo Zvolena
a z Banskej Bystrice. Prečo sme sa do tohto
projektu zapojili? Chceme, aby sa mladí ľudia
v našom regióne cítili dobre a aby sa pri organizovaní rôznych aktivít pre mladých prihliadalo na potreby mladých ľudí. Aby to bolo
o nich, s nimi. SAIA, n. o. môže tiež prispieť

svojou troškou do tohto projektu. SAIA, n. o.,
ponúka pre mladých ľudí bezplatné poradenstvo súvisiace so študijnými a výskumnými
mobilitami do zahraničia najmä počas ich
vysokoškolského štúdia. Mobilita v zahraničí je plusom do životopisu a konkurenčnou
výhodou na trhu práce. Môže pomôcť mladým ľuďom naštartovať ich kariéru, zlepšiť si
jazykové kompetencie ako aj zvýšiť sebavedomie. Ak máte záujem pridať sa k tomuto
zaujímavému projektu s malým rozpočtom,
ale ambicióznymi cieľmi, ktorý sa bude realizovať do augusta 2019 budeme radi. Zámer
projektu vychádza z presvedčenia, že jedine
sieťovaním, spájaním kapacít a prepájaním
aktivít zameraním rôznorodých organizácií
a inštitúcií budeme schopní dosiahnuť lepšie
a udržateľné výsledky – v zlepšení zamestnateľnosti mladých ľudí a ich uplatnení na trhu
práce. Viac informácií o projekte môžete
nájsť na facebooku v skupine s názvom: Záruky pre mladých vo Zvolenskom regióne ako
aj na: http://www.epic-org.eu v časti Programy – Podpora zamestnávania mladých ľudí –
Záruky pre mladých.

Náš najnovší bulettin SAIA, n. o., je zemeraný
na letné školy a jazykové kurzy. Viac informácií nájdete na našej webovskej stránke www.
saia.sk – Bulletin SAIA a iné publikácie – Bulletin SAIA 11/2017.
Aktuálne uzávierky programov SAIA si
môžete pozrieť v našej Databáze štipendií
a grantov na www.granty.saia.sk
Ak máte záujem o zorganizovanie informačného semináru vo Zvolene na témy: mobilita do zahraničia, písanie životopisu, motivačného listu, či prípravu žiadosti o mobilitu
alebo máte záujem o informačný vstup, či
máte záujem o individuálnu konzultáciu
v kancelárii SAIA v Banskej Bystrici, napíšte
e-mail na adresu regionálneho pracoviska
saia.bbystrica@saia.sk a dohodneme si termín realizácie.
Príjemné vianočné sviatky a všetko dobré
v novom roku 2018 Vám želá
Ing. D. Voskárová,
koordinátorka programov SAIA, n. o.,
pre banskobystrický región

IUFRO Summer School

V

rámci kongresu IUFRO pri príležitosti
125. výročia jeho založenia, ktorý sa
konal v univerzitnom meste Freiburg
im Breisgau (GER) sa v týždňovom predstihu
(12. – 15. 9.) konala aj letná škola s názvom
„Forest and Environmental Policy Research:
From Theory to Method and Back“ – „Výskum lesníckej a environmentálnej politiky:
Od teórie k metodológií a späť“, ktorej som
mala možnosť zúčastniť sa. Hlavnými organizátormi boli predstavitelia katedry lesníckej
a environmentálnej politiky univerzity Albert-Ludwigs-Universität vo Freiburgu. Prof.
Dr. Daniela Kleinschmit, Dr. Sylvia Kruse a Dr.
Metodi Sotirov. Špeciálnym hosťom bola
prof. Dr. Margaret Shannon zo SUNY Buffalo
Law School v New Yorku (USA). Letnej školy
sa zúčastnili doktorandi z rôznych ročníkov
svojho štúdia. Najviac ich bolo práve z domácej univerzity. Ubytovanie bolo zabezpečené v prostredí Čierneho lesa v univerzitnej
chate „Fachschaftshaus“. Každý zúčastnený
študent mal v predstihu poslať rámcový projekt dizertačnej práce zameraný hlavne na
teoretickú časť, ciele a metodológiu, ktorú
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by rád použil vo svojej práci. Zúčastnili sme
sa rôznych prednášok, ako napríklad „Poznatky z filozofie, sociológie a všeobecné prístupy k výskumu“, „Politické teórie využívané
v sociologickom výskume“ či „Kvalitatívne
a kvantitatívne druhy metodológii vied“. Najviac ma oslovili individuálne diskusie s názvom „Small Walk&Talk Session“, spojené
s hodnotením odovzdaného projektu a turis-

tikou. Posledný deň kurzu bol určený na prezentáciu jednotlivých študentov. Prezentáciu
som zamerala na implementáciu získaných
poznatkov a subjektívne hodnotenie absolvovaného kurzu. Táto záverečná diskusia
umožnila všetkým účastníkom zdieľať a zlepšiť svoju budúcu prácu.
Ing. K. Báliková
Foto: autorka
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Lesnícki ekonómovia
na IUFRO kongrese
vo Freiburgu

V

iac ako dve tisícky odborníkov z oblasti
lesného hospodárstva z celého sveta
sa stretlo v septembri tohto roku v nemeckom Freiburgu, kde sa v dňoch 18. – 22.
septembra 2017 konal medzinárodný kongres IUFRO pri príležitosti 125. výročia založenia významnej lesníckej medzinárodnej
inštitúcie.
IUFRO – Medzinárodný zväz lesníckych
výskumných organizácií bol založený v auguste 1892 v nemeckom Eberswalde na stretnutí zástupcov lesníckych výskumných ústavov
z vtedajšieho Nemecka, Švajčiarska, Francúzska a Rakúsko-Uhorska. Dnes IUFRO združuje
viac ako 15 000 vedcov z takmer 700 členských organizácií vo viac ako 110 krajinách
sveta.
Oslavu významných narodenín tejto
„mladej dámy“, ako sa vyjadril prezident
IUFRO profesor Mike Wingfield z Juhoafrickej republiky, si nenechali ujsť ani viacerí
zástupcovia našej univerzity a medzi nimi aj
doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD. z Katedry
ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
Lesníckej fakulty, ktorý už druhé funkčné
obdobie pôsobí ako oficiálny reprezentant
Slovenskej republiky a člen Medzinárodnej
rady IUFRO ako vrcholného orgánu tejto organizácie.
Výročný kongres predstavoval jedinečnú
príležitosť na oslavu dosiahnutých úspechov
a zároveň zvýraznil úlohu, ktorú IUFRO plní
pri formulácii dôležitých rozhodnutí v lesníckom sektore na všetkých úrovniach. Okrem
toho, kongres pomohol prehĺbiť spoluprácu
so všetkými zainteresovanými stranami tak,
aby IUFRO prispelo k budovaniu vzájomných
vzťahov s inými sektormi, ako sú poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo či energetika.

Vo vedeckovýskumnej rovine kongres predstavoval platformu na výmenu poznatkov naprieč celým spektrom lesnícky orientovaných
vedeckých disciplín. Široká škála jednotlivých
monotematicky orientovaných blokov zdôraznila inovatívnosť a interdisciplinaritu lesníckeho výskumu, ktorý sa dnes zameriava
aj na transfer vedeckých poznatkov do politickej agendy na národnej i medzinárodnej
úrovni. Ako príklad možno uviesť vedeckú
sekciu o úlohe a postavení lesníckej a environmentálnej legislatívy, ktorú organizoval
doc. Šulek, či vedeckú sekciu o lesníckej politike v krajinách strednej a východnej Európy, ktorú spoluorganizoval doc. Šálka, obaja
z Katedry ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva Lesníckej fakulty.
Popri vedeckých rozpravách sa v rámci
výročného kongresu IUFRO vo Freiburgu konali aj viaceré sprievodné podujatia, ktorých
hlavným cieľom bolo popularizovať lesnícky
výskum a samotné IUFRO aj v radoch širšej
verejnosti. Ing. et Ing. Ján Lichý, PhD. ako
ďalší zástupca Katedry ekonomiky a riadenia
lesného hospodárstva Lesníckej fakulty sa
zúčastnil na tradičnom slávnostnom sadení
pamätného stromu v areáli freiburskej Fakulty životného prostredia a prírodných zdrojov
i na vernisáži výstavy venovanej stodvadsiatim piatim rokom aktivít IUFRO.
O necelé dva roky, začiatkom októbra
2019, sa v brazílskej Curitibe uskutoční už
dvadsiaty piaty svetový kongres IUFRO. Veríme, že sa ho opäť aktívne zúčastnia aj lesnícki ekonómovia z našej univerzity…
Ing. et Ing. J. Lichý, Ph.D.
Foto: autor

Závery z konferencie

N

FINANCOVANIE 2017 LESY – DREVO

a pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa 23. novembra 2017 uskutočnila
tradičná konferencia Financovanie
2017 Lesy – Drevo. Konferenciu otvorila odborná garantka prof. Ing. Iveta Hajdúchová,
PhD. z Katedry ekonomiky a riadenia lesného
hospodárstva Lesníckej fakulty. Účastníkov
už 23. ročníka konferencie privítali na pôde
univerzity a fakulty prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka
a dekan Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliam
Pichler.

Ako uviedol Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D., jeden
z členov organizačného výboru konferencie,
na konferencii Financovanie 2017 Lesy – Drevo odzneli vyžiadané príspevky, ktoré sa, vrátane diskusných príspevkov, zaoberali nasledovnou problematikou:
• riešenie otázok financovania podnikov
v sektore lesného hospodárstva s dôrazom
na možnosti využitia verejných zdrojov na
financovanie lesníckych opatrení, partikulárne na finančné pokrytie spoločenskej
objednávky na ekosystémové služby lesov,

• verejná podpora hospodárenia v lesoch
všetkých vlastníkov s dôrazom na podporu
tzv. zelenej ekonomiky,
• ekonomické a právne aspekty obstarávania služieb v lesnom hospodárstve v aktuálnych podmienkach,
• efektívne fungovanie trhu s drevom, ktoré
bude viesť k vytvoreniu transparentného
trhového prostredia a následnému dosiahnutiu dlhodobej ekonomickej prosperity
a konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho komplexu,
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• možnosti energetického využitia dreva
v aktuálnych podmienkach slovenského
energetického priemyslu.
Podľa doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD.,
vedúceho Katedry ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva a člena vedeckého výboru konferencie, sa účastníci konferencie
zhodli na tom, že konferencia splnila svoj cieľ.
Z diskusie a prednesených príspevkov vyplývajú predovšetkým nasledovné neodkladné
úlohy, na riešenie ktorých je nevyhnutná aktívna účasť aktérov rozhodovacích procesov
na vládnej úrovni:

1. Zodpovedné obhospodarovanie lesných
zdrojov, ktoré:
a. bude viesť k ekonomickej prosperite
producentov a spracovateľov drevnej
suroviny,
b. naplní celospoločenský záujem vyplývajúci z využívania lesných ekosystémov
širokou verejnosťou,
c. naplní ciele zodpovednej rozpočtovej
politiky na miestnej i národnej úrovni.
2. Harmonizácia ekonomických a právnych
podmienok obhospodarovania lesov všetkých vlastníkov.

3. Zabezpečenie efektívnych obchodných
vzťahov na trhu s drevom v SR s cieľom
účinného fungovania lesnícko-drevárskeho komplexu.
Načrtnuté problémy je potrebné hlbšie
analyzovať a rozpracovať s odborníkmi vo
všetkých oblastiach. Takto vypracované dokumenty sa musia alebo by sa mali stať súčasťou vládnej politiky, tak aby producenti aj
spracovatelia prispievali k rozvoju slovenskej
ekonomiky.
Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D.

Druhé celoprojektové stretnutie medzinárodného projektu ALTERFOR

T

akmer rok od prvého pracovného
stretnutia konzorcia medzinárodného výskumného projektu ALTERFOR
(Alternatívne modely a robustná podpora
rozhodovania pre obhospodarovanie lesov
v budúcnosti) sa konalo druhé pracovné
stretnutie. Stretnutie organizoval írsky riešiteľský kolektív v dňoch 17. – 19. októbra
2017 a uskutočnilo sa neďaleko ich záujmového územia v meste Galway. Za slovenský
riešiteľský kolektív sa stretnutia zúčastnili
prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Ing. Róbert Sedmák, PhD., Ing. Ján Bahýľ, PhD., Ing. Michal
Bošeľa, PhD. a Ing. Róbert Smreček, PhD.
Pracovné stretnutie otvoril príhovorom
koordinátor projektu Ljusk Ola Eriksson.
Maarten Nieuwenhuis privítal účastníkov
v mene hosťujúceho riešiteľského kolektívu.
Eric Agestam prezentoval prehľad súčasných modelov hospodárenia v jednotlivých
riešiteľských krajinách. Jedným z cieľom
projektu ALTERFOR je vytvorenie nových,
robustných, alternatívnych modelov hospodárenia, ktoré boli jednou z hlavných tém
pracovného stretnutia. Nové modely hospodárenia predstavili zástupcovia neakademických partnerov jednotlivých riešiteľských
kolektívov. Nakoľko Holandsko a Slovenská
republika nemá neakademických partnerov,
člen riešiteľského kolektívu predstavil nové
modely hospodárenia. Za Slovenskú republiku zastúpil túto úlohu prof. Ing. Ján Tuček.
CSc. Súčasťou pracovného stretnutia bola
aj terénna exkurzia na írskom záujmovom
území s názvom Western Peatlands. Anders
Lundholm v krátkosti predstavil historický
vývoj a špecifiká írskeho lesníctva. Terénna
exkurzia sa sústredila v novo vybudovanom
veternom parku. Cieľom bolo prezentovanie
spojenia lesníctva, výroby energie a rekreácie. Prvá zastávka bola venovaná obhospodarovaniu lesa, od zalesňovania po ťažbu.
Témou druhej zastávky bola rekreácia v spojení s veterným parkom. Na tretej zastávke
sa spájalo obhospodarovanie lesa s vetrom
a jeho využitím na produkciu energie. Štvrtá
zastávka sa venovala ochrane vodných nádrží a obhospodarovaniu lesa v ich okolí. Voda
bola témou na všetkých zastávkach, nakoľko
sme sa nachádzali na rašeliniskách, ktoré vy-
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tvárali špecifikum lesného hospodárstva ako
aj budovania veterných turbín a celej potrebnej infraštruktúry. Po terénnej exkurzii nasledovala diskusia o aktuálnom stave lesného
hospodárstva s aktérmi v lesnom hospodárstve z lokálnej ako aj národnej úrovne. Aj
v tomto prípade bola jednou z hlavných tém
voda. Terénna exkurzia je súčasť prenosu
poznatkov medzi jednotlivými riešiteľskými
tímami. Posledný deň pracovného stretnutia
prebehli workshopy jednotlivých pracovných
balíkov, ktoré boli zamerané na hosťujúcu

krajinu. Členovia írskeho riešiteľského kolektívu prezentovali aktuálny stav v danom pracovnom balíku a možnosti ďalšieho riešenia.
Členovia vedeckej rady David Foster, Euan
Gordon Mason, Sten Nilsson a Ola Sallnäs
zhodnotili priebeh pracovného stretnutia,
stanovené ciele a metodiku. Na záver pracovného stretnutia Ljusk Ola Eriksson poďakoval
účastníkom za tri produktívne dni, organizáciu a poprial všetkým šťastnú cestu domov.
Ing. R. Smreček, PhD.
Foto: autor

Príspevok vznikol vďaka projektu ALTERFOR, financovaného Európskou úniou
v rámci programu HORIZONT 2020 „Výskum a inovácie“ (projekt č. 676754).
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10. ročník série vedeckých konferencií
Ekonomika a manažment podnikov pod názvom
Management and Economics in Manufacturing
Globálna vedecká konferencia Manažment a ekonomika výroby (MEM 2017) sa konala v dňoch
5. – 6. októbra 2017 a stala už po desiaty krát platformou pre prezentáciu najnovších vedeckých
poznatkov v oblasti ekonomiky a manažmentu podnikov. Konferencia bola určená pre široký okruh
akademických a výskumných pracovníkov univerzít a odborníkov z hospodárskej praxe.
Tematicky bolo zameranie konferencie rozdelené do nasledovných okruhov:
1. Manažment výroby, ktorý bol zameraný na nové trendy
v riadení výkonnosti, internej logistiky, inovácií a znalostí, na procesne orientované manažérstvo kvality a modely udržateľnej výroby.
2. Výrobné procesy a ekonomika, ktorého obsahom bolo
modelovanie a optimalizácia procesov, využívanie energetických zdrojov, efektívnosť výrobných faktorov a ich
optimalizáciu, kalkulácie a rozpočty vo výrobe, príprava,
hodnotenie a financovanie investičných a podnikateľských projektov, podnikanie malých a stredných podnikov na globalizovanom trhu.
3. Výskum a vývoj a marketing, ktorý upriamil pozornosť
prevažne na inovatívne výrobky a materiály, vývoj energeticky nenáročných výrobkov, životný cyklus výrobkov
a marketingové nástroje, spotrebiteľské správanie v 21.
storočí, marketingovú komunikáciu v prostredí e-obchodu, techniky a nástroje výskumu trhu.
4. Informačné a komunikačné technológie a IS, okruh ktorý sa sústredil hlavne na Business Intelligence a data
mining, podnikové informačné systémy a moderné nástroje IKT v priemyselnej praxi.
Medzinárodný vedecký výbor konferencie bol zložený
z osobností univerzitného prostredia USA, Turecka, Číny,
Nemecka, Holandska, Ruskej federácie, Ukrajiny, Litvy, Poľska, Macedónska, Chorvátska, Českej republiky a Slovenska. Pre samotný priebeh a vážnosť konferencie sme vysoko
ocenili osobnú účasť niektorých členov vedeckého výboru
konferencie a to prof. Štefana Hittmára, PhD. zo Žilinskej
univerzity, doc. Wlodzimierza Sroku z Univerzity Dabrowa
Górnicza z Poľska a doc. Ing. Katarínu Teplickú, PhD. z TU
v Košiciach.
Organizátorom konferencie bol Drevársky kongres
Zvolen, člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a Katedra podnikového hospodárstva Drevárskej
fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene.
Odbornými garantmi konferencie boli doc. Ing. Andrea
Sujová, PhD. a doc. Ing. Marek Potkány, PhD. z Katedry podnikového hospodárstva.
Predsedníčka organizačného výboru, doc. Ing. Andrea
Sujová, PhD. a zástupca predsedníčky organizačného výboru, doc. Ing. Marek Potkány, PhD., viedli členov organizačného výboru konferencie v zložení: Ing. Ľubica Simanová,
PhD., Ing. Ondrej, Ing. Lucia Krajčírová, PhD., Ing. Petra Lesníková, PhD. a Ing. Pavol Gejdoš, PhD.
Konferenciu sponzorsky podporili: Fax a Copy Zvolen,
spol. s r. o., DOKA DREVO, s. r. o., Banská Bystrica, Makrowin,
s. r. o., Detva, Zvar Centrum, Zvolen a rektorát TUZVO.
Celkový počet prihlášok zaslaných na konferenciu bolo
85. Forma účasti na konferencii bola osobná aj virtuálna.
V rámci rokovaní, ktoré prebiehali v troch sekciách s osobnou účasťou a v dvoch sekciách s virtuálnou účasťou bolo

odprezentovaných 65 príspevkov. Osobne sa na rokovaniach zúčastnilo 5 zahraničných a 25 domácich účastníkov,
virtuálne sa zúčastnilo 40 účastníkov. Príspevky na rokovaniach konferencie, či už osobné alebo virtuálne pochádzali
z univerzít z Kazachstanu, L. N. Gumilev Eurasian National
University, z Ruskej federácie z Ufa State Aviation Technical University a z People’s Friendship University, z Poľska
z Czestochowa University of Technology a The University
of Dąbrowa Górnicza. Z Českej republiky bolo zastúpených
10 inštitúcií a to Vysoká škola ekonomie a managementu
a Vysoká škola chemicko-technická Praha, Mendelova univerzita v Brne, Univerzita Pardubice, Technická univerzita
Liberec, VŠTE České Budějovice, Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita Plzeň, Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíne a Univerzita Benešov. Zo slovenského akademického
prostredia bolo zastúpených na konferencii 10 inštitúcií a to
Žilinská univerzita v Žiline, STU, UK, EU a VŠEMVS Bratislava,
STU MTF a UCM Trnava, SPU Nitra, UMB Banská Bystrica,
Technická univerzita v Košiciach a Technická univerzita vo
Zvolene s fakultami DF, LF a FEVT.
Publikačným výstupom konferencie je konferenčný
zborník, ktorý je postúpený na registráciu v databáze Web
of Science a časopis Manažment podnikov, ktorý je registrovaný v databázach e-library a RSCI, ktorá patrí do skupiny
Web of Science.
Po oficiálnom programe rokovania nasledovala exkurzia
účastníkov konferencie, a to návšteva 3D virtuálnej jaskyne
na Technickej univerzite vo Zvolene, kde mali možnosť vyskúšať si interaktívnu virtuálnu realitu. Neformálne stretnutie účastníkov konferencie v podobe slávnostnej recepcie,
ktoré sa konalo večer, obohatilo program konferencie
a vytvorilo priestor pre odborné diskusie a nové možnosti
vzájomnej spolupráce. Večernú atmosféru spríjemnilo spevácke a hudobné vystúpenie žiačok súkromnej základnej
umeleckej školy Heuréka vo Zvolene a folklórneho súboru
Poľana pod vedením Ing. Pavla Gejdoša, PhD., riaditeľa súboru.
Workshop, ktorý sa konal druhý deň konferencie, v piatok 6. 10. 2017, poskytol priestor na diskusiu o dosiahnutých výsledkoch výskumu, vedeckých poznatkoch, hľadaní
možností pre prípravu a riešenie spoločných výskumných
projektov, ako aj pre inovácie a rozvoj študijných programov
a prispel tak k úspešnosti konferencie.
Záverom môžeme konštatovať, že tento ročník konferencie zameranej na ekonomiku a manažment výroby bol
veľmi úspešný, či už v zastúpení účastníkov z domácich a zahraničných univerzít, počtom príspevkov, ako aj samotným
priebehom rokovania. Veríme, že budúci ročník konferencie
Ekonomika a manažment podnikov v roku 2019 bude rovnako úspešný, ako bol tento.
doc. Ing. A. Sujová, PhD.
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Veda, výskum a projekty

Medzinárodný vedecký seminár na Katedre protipožiarnej ochrany DF TU vo Zvolene

D

ňa 23. 11. 2017 organizovala Katedra protipožiarnej ochrany DF TU vo
Zvolene na pôde TU vo Zvolene medzinárodný vedecký seminár pod záštitou
prezidenta Hasičského a záchranného zboru
SR plk. JUDr. Alexandra Nejedlého, PhD. a dekana DF TU vo Zvolene prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. v súvislosti s riešením medzinárodného projektu IVF č. 21610132.
Projekt bol riešený v období rokov 2016
až 2017 v spolupráci s Katedrou matematiky
a deskriptívnej geometrie a Ústavom cudzích
jazykov TU pod názvom: „Medzinárodná
spolupráca krajín Vyšehradskej štvorky pri
prijímaní nových uchádzačov do hasičských
zborov. Na riešení okrem vyzývateľa TU DF
KPO spolupracovali partneri – Szkola Glowna
Služby Požarniczej Warszawa, Generálne riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru Praha, Hasičský záchranný zbor Budapešť. Projekt bol finančne podporený Miisterstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí
– Medzinárodným Vyšehradským fondom
v Bratislave. Podporu nad projektom prevzalo Ministerstvo vnútra – Prezídium Hasičského a záchranného zboru V Bratislave.
Cieľom projektu bolo v úzkej spolupráci partnerov skonštruovať a štandardizovať
novú testovú batériu pre overovanie telesných predpokladov nových uchádzačov pri
prijímaní do hasičských zborov. Výstupom je
uvedená testová batéria, ktorú chceme aplikovať do praxe.
doc. PaedDr. P. Polakovič, PhD.

Prednáškový pobyt prof. Ing. Štefana Barcíka, CSc.
na BELST v Minsku

V

dňoch 17. – 25. 11. 2017 sa vedúci KVAT FEVT a prodekan pre VV a PhD štúdium
zúčastnil vyžiadaného prednáškového pobytu na Bieloruskej štátnej technologickej
univerzite (BELSTU) Fakulte lesníckej a drevárskej v Minsku. Súčasťou pobytu bolo
aj podpísanie bilaterálnej zmluvy o spolupráci medzi BELST a TUZVO. Prof. Barcík vystúpil s monotematickými prednáškami pre študentov a pracovníkov univerzity na témy: Netradičné technológie obrábania dreva, Možnosti využitia juvenilného dreva v drevárskych
výrobkoch, Technológie výroby termicky modifikovaného dreva, Posledná rámová píla na
Slovensku s vodným pohonom a Možnosti štúdia na TU vo Zvolene a FEVT.
Súčasťou jeho návštevy boli aj stretnutia na iných výskumných pracoviskách v Minsku
ako Bieloruská akadémia vied – Fyzikálno-technický inštitút a Bieloruská štátna univerzita,
kde vystúpil s prednáškou o Možnostiach spolupráce v oblasti vedy a výskumu. BELSTU je
svojím pedagogicko-výskumným zameraním obdobná ako fakulty našej univerzity, preto
bol zo strany vedenia univerzity eminentný záujem spolupráce.
V rámci svojho pobytu v „stalici“ Bieloruska navštívil celý rad katedier FLD, kde s vedúcimi katedier diskutoval o možnostiach ďalšej konkrétnej spolupráce napr. v rámci Programu
Horizont 2020.
Súčasťou pobytu prof. Barcíka bola aj návšteva celého radu kultúrnych ustanovizní, ako
aj výrobných firiem v Bieloruskej 2,5 miliónovej metropole.
prof. Ing. Š. Barcík, CSc.
Foto: autor

tuzvo 3 / 2017

ŠpORT

23

tuzvo 3 / 2017

24

tuzvo 3 / 2017

ŠPORT

ŠPORT

25

Zimná univerziáda Slovenskej republiky 2018
Z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej asociácie univerzitného športu, usporiada Technická univerzita vo Zvolene 5. Zimnú univerziádu Slovenskej republiky v termíne od
5. do 9. februára 2018.

P

ri výbere usporiadateľa zavážila aj skutočnosť, že sa naša univerzita (predtým
ako VŠLD) už v minulosti na organizácii
podobných podujatí podieľala. Napríklad
v roku 1989 Zimná univerziáda Slovenska,
v roku 1991 XVl. Česko – Slovenská univerziáda – zimná časť a v roku 1987 Svetová zimná
univerziáda – Tatry – Česko-Slovensko.
Okrem týchto najväčších akademických
športových podujatí sme boli v roku 2008
organizátorom Akademických majstrovstiev
SR v stolnom tenise a v roku 2010 Akademických majstrovstiev SR v bedmintone. Každoročne sa pracovníci Ústavu telesnej výchovy
stávajú organizátormi alebo spoluorganizátormi Regionálnych majstrovstiev vysokých
škôl v športoch ako volejbal, futbal, futsal,
florbal a basketbal, čím dávame akademickej
športovej verejnosti najavo záujem o organizovanie športových podujatí pre vysokoškolákov.
V rámci ZU SR 2018 sa bude súťažiť v 13.
športoch a pripravujú sa aj sprievodné kultúrno-spoločenské podujatia, o ktorých Vás
budeme včas informovať.

PROGRA M Z I M NEJ UNIVER Z IÁDY 2 0 1 8
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

5. 2. 2018, Študentský domov Ľ. Štúra, Študentská 17, Zvolen

Športy
BEDMINTON
Bežecké lyžovanie
biatlon
Zjazdové lyžovanie

Termín a miesto
6. 2. 2018, ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
13. – 14. 1. 2018, Kremnica – Skalka
10. 2. 2018 v rámci 3. kola Viessmann pohára, Osrblie
10. – 11. 2. 2018, Vyšná Boca – Bačova Roveň.
Súťaž sa koná v rámci podujatia XV. Veľká cena Barbory 2018,
Európsky pohár FIS/UNI
6. – 7. 2. 2018, ZŠ Badín
8. – 9. 2. 2018, ZŠ Badín
5. – 6. 2. 2018, Zimný štadión Zvolen
8. 2. 2018, ÚTVŠ TU ZV, T. G. Masaryka 24, Zvolen
7. 2. 2018, ÚTVŠ TU ZV, T. G. Masaryka 24, Zvolen
5. 2. 2018, ÚTVŠ TU ZV, T. G. Masaryka 24, Zvolen
9. 2. 2018, ÚTVŠ TU ZV, T. G. Masaryka 24, Zvolen
8. 2. 2018, ÚTVŠ TU ZV, T. G. Masaryka 24, Zvolen

Florbal
Futsal
Hokej
Karate
Stolný tenis
Tanečný šport
LUKOSTREĽBA
PRETLÁČANIE RUKOU
– ARMWRESTLING
TLAK NA LAVIČKE
– BENCHPRESS

8. 2. 2018, ÚTVŠ TU ZV, T. G. Masaryka 24, Zvolen

-MK-

Športový deň zamestnancov (letná časť)

Š

portový deň zamestnancov – letná časť
sa konal v prostredí Univerzitnej chaty
na Tajove dňa 29. 9. 2017. Septembrové počasie už leto nepripomínalo, ale naši
zamestnanci boli odhodlaní zahriať sa najmä pri športe. Prvou športovou aktivitou
bol turistický presun z lyžiarskeho areálu
Králiky, lesnou cestou po zvážnici k chate TU
na Tajove. Celkové prevýšenie a náročnosť
túry umožňovalo turistom poohliadnuť sa aj
po hubách, ktoré rástli naozaj „ako z vody“.
V priestoroch chaty na Tajove sa súťažilo už
v tradičných disciplínach: hod podkovou na
cieľ, streľba zo vzduchovky na sklápacie terče, hod šípkami na cieľ, hod granátom na
cieľ, streľba z luku na cieľ. Do súťaže o najvšestrannejšieho účastníka sa zapojili skoro všetci, a tí najlepší boli ocenení diplomom. Dobrú
náladu a pohodu pekne dokumentuje aj spoločná fotografia. Športový deň strávený v príjemnom prostredí na Tajove sa vydaril a je
odkazom aj pre ostatných, aby sa aspoň na
chvíľu odpútali od každodenných pracovných
povinností a prežili v prírode pekné zážitky.
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Športové súťaže študentov z príležitosti Dňa študentov
Športové súťaže študentov z príležitosti Dňa študentov majú na pôde TU vo Zvolene dlhoročnú tradíciu. Aj v tomto
školskom roku pripravili pracovníci ÚTVŠ pre študentov viacero športových akcií, ktoré spestrili výučbu na hodinách telesnej výchovy.
Volejbalový kolotoč je obmenou bežného volejbalu, pri ktorom sa však hrá vo
dvojiciach a po odohratí výmeny sa prebieha na polovicu súpera. Pri chybnej výmene
je z hry vyradené družstvo, ktoré spôsobilo
prerušenie. Za umiestnenie v hre sa získavajú
body a víťazom sa stáva družstvo, ktoré nazbiera počas hry najviac bodov. V tomto roku
sa víťazmi turnaja sa stala dvojica študentov
tretieho ročníka Drevárskej fakulty Tomáš Kaleta a Anton Novotný.

Bedmintonový turnaj nadväzuje na
hodiny telesnej výchovy so zameraním na
túto pálkovaciu hru. V pondelok 20. 11. 2017
si zmerali sily študenti, ktorí chceli zistiť svoju
aktuálnu výkonnosť a hernú zručnosť. Systémom každý s každým odohrali sety do 11 bodov a po spočítaní všetkých výsledkov nám
vzišlo poradie:
1.miesto Alex Bumbera, 1. roč. CUP
2.miesto Jakub Medek, 1. roč. CUP
3.miesto Patrik Hliva, 1. roč. CUP

V súťažiach Beh do schodov, Tlak na lavičke, Plankový trojboj, Opakované brušáky,
Strelecký dvojboj boli najúspešnejší už skúsení športovci – piataci z Drevárskej fakulty:
Antónia Treščáková, Jakub Tatarkovič a Martin Lišivka, ktorí sa nám objavili na medailových pozíciách najčastejšie. Študenti si
zmerali sily aj v Streetbasketbale, Lezení na
stene, Crossfite, Stolnom tenise, Plaveckej
štafete a v Turnaji futbalových zručností.
Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom
gratulujeme.
Futbalová univerzitná liga sa v tomto školskom roku odohrala na zrekonštruovanom ihrisku v športovom areáli ÚTVŠ. Viacúčelový povrch, rozšírené ihrisko, na ktorom
sú aj dva tenisové kurty a hra zrazu dostala
úplne iný rozmer. Zároveň sa stala bezpečnejšou a účastníci turnaja môžu bez obáv prejaviť svoje herné majstrovstvo. Súťaž je momentálne len v polovici, bude pokračovať aj
v letnom semestri, takže na vyhlásenie víťaza
si ešte počkáme. Hlavným organizátorom ligy
je študent Dušan Hurajt, 5. roč. DF.

Florbalová univerzitná liga prebieha dlhodobo počas zimného aj letného semestra
vždy vo večerných hodinách v pondelok a utorok. Osem družstiev, čo predstavuje viac ako 70
študentov, odohrá v týždni jeden až dva zápasy, ktoré hlavný organizátor ligy Michal Kyzek,
4. roč. DF, vyhodnotí a pridelí body. Víťazom ligy v zimnom semestri sa stalo družstvo Kometa
Jägermeister v zložení: Kapitán: Martin Hrušovský, DF, 4. r., Michal Kyzek, DF, 4. r., Ján Sekeráš,
DF, 4. r., Jozef Hujo, DF, 4. r., Ľubomír Pluhár, DF, 3. r., Ladislav Babinský DF, 3. r., Marián Nosáľ,
DF, 1. r., Boris Beracko, DF, 1. r., Matej Kulas, LF, 3. r., Štefan Kaličiak DF,1. r.

Regionálne majstrovstvá vysokých
škôl vo futsale boli zároveň aj kvalifikačným turnajom na Zimnú univerziádu
Slovenskej republiky 2018 v dňoch 5. – 9.
februára 2017, ktorej organizátorom je naša
univerzita. Kvalifikačný turnaj za účasti štyroch družstiev z Regiónu Stred prebehol na
9. ZŠ vo Zvolene dňa 29. 11. 2017. Ako hostitelia športového podujatia sme pripravili
turnaj v dôstojných podmienkach, ale želaného postupu na toto vrcholné športové
podujatie sme sa nedočkali. Turnaj rozhodoval delegovaný rozhodca Slovenského futbalového zväzu Ján Urda – zamestnanec TU vo
Zvolene. Naše družstvo študentov v zložení
Dušan Hurajt, Jakub Maľcovský, Michal Dedina, Samuel Kačmár, Matúš Múdry, Richard
Sekerák, Dominik Hrušovský, Milan Šifalovič,
Valér Hudák, Marcel Pikoš, Marek Demčák,
Daniel Tomčík, Jakub Haviarik, sa umiestnilo
na treťom mieste. Na Univerziádu SR 2018
postupuje družstvo UMB B. Bystrica, ktorému budeme držať palce, aby siahlo na medailové pozície.
Regionálne majstrovstvá vysokých
škôl vo florbale sa z priestorových dôvodov pravidelne uskutočňujú na pôde Žilinskej univerzity v Žiline. Naši študenti v zložení
Michal Kyzek, Filip Ištokovič, Dominik Hrušovský, Peter Astaloš, Silvio Macháč, Martin
Staššák, Ján Sekeráš, Richard Sekerák, Juraj
Nemčok, Róbert Erteľ, Martin Hrušovský,
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Ľubomír Pluhár, Peter Bočko, Marián Nosáľ,
Patrik Sčensný, Ján Obročník, v rámci Majstrovstiev Regiónu Stred odohrali súčasne
aj kvalifikačný turnaj na Zimnú univerziádu
Slovenskej republiky 2018, ktorej organizátorom je naša univerzita. Priebeh hry v jed-

notlivých zápasoch so súpermi Ozbrojených
síl SR L. Mikuláš, ŽU v Žiline, UMB B. Bystrica,
ponúkal šancu na postup nášho družstva, ale
v koncovke zápasov sa prejavili skúsenosti
súperov z pravidelných súťaží v rámci Slovenska, a tak sme sa s možnosťou postupu na ZU
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SR 2018 rozlúčili. Víťazom kvalifikačného turnaja sa stalo družstvo ŽU v Žiline, pričom naši
reprezentanti skončili na 3. mieste.
ÚTVaŠ
Foto: ÚTVaŠ

Zažili sme krásy Moravy

V

druhý septembrový víkend sa 46 zamestnancov Univerzity a ich rodinných príslušníkov vybralo na Moravu.
Komisia rekreačnej starostlivosti Univerzitnej
odborovej organizácie v spolupráci so zamestnávateľom pripravila pre kolegov turisticko-poznávací výlet „Moravský kras a Kroměříž“. Výlet zorganizovaný v termíne 8. – 10.
septembra 2017 priniesol nádherné počasie,
skvelý program a množstvo zážitkov.

Pars
poetry
2 0 1 7

N

ultý ročník Medzinárodného putovného festivalu poézie PARS POETRY 2017
– autorského čítania súčasnej slovenskej poézie, sa po prvýkrát uskutočnil 15. novembra 2017 v Informačno-vedeckom centre
Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice.
Publiku, ktoré z 90 % tvorili ženy a dievčatá,
prečítali svoje básne muži: Benjamin Škreko,
Ondrej Kalamár, Alojz Marhoul a Miroslav
Dávid.
Pre tých, ktorí si nenašli čas ponúkame
(s dovolením autora) malú ochutnávku:

Na úvod, v sobotu, po krátkej prechádzke turistickými chodníčkami Krasu, účastníci absolvovali prehliadku turisticky najatraktívnejšej
a najnavštevovanejšej Punkevní jaskyne. Prehliadka najprv prechádzala tzv. Suchou časťou
jaskyne, až na dno nádherne zelenej priepasti
Macocha. Po prehliadke Macochy nasledovala zaujímavá a trochu adrenalínová jazda
na motorových člnoch po podzemnej riečke
Punkvě. Ďalšou navštívenou jaskyňou bola
Balcarka, ktorá nás zaujala svojou nádhernou
a veľmi bohatou kvapľovou výzdobou. Keďže
sme si chceli okrem podzemia prehliadnuť aj
okolie, našou poslednou sobotňajšou zástavkou bola Rozhledna Podvrší, z ktorej sme ako
na dlani uvideli celý Moravský kras.
V nedeľu bola na programe návšteva
Arcibiskupského zámku v Kroměříži, ktorý
je dominantou mesta, hlavným magnetom

návštevníkov historického komplexu a je spolu so svojimi záhradami zapísaný na Zozname
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Interiéry tohto skvostu architektúry môžeme často vidieť aj v historických
filmoch, najnovšie vo veľkofilme o živote našej veľkolepej panovníčky Márie Terézie.
Verím, že účastníci nášho zájazdu si výlet
užili, spoznali veľa zaujímavých miest a videli nádherné prírodné aj kultúrno-historické
pamiatky. Hlavne vďaka Odborovej organizácii sme strávili krásny a pohodový víkend
s kolegami z univerzity, odniesli sme si veľa
pekných spomienok a načerpali sily do ďalšej
práce. Ostáva len dodať: ďakujeme organizátorom a tešíme sa na budúce akcie…
Ing. Erika Sujová, PhD.
Foto. Ing. M. Mamoňová, PhD.

REČI BEZ REČÍ
Niekedy si to povieme.
Bez slov, len tak,
akoby sa
nechumelilo.
Niekedy si to povieme,
natvrdo,
namäkko,
ne rovinu,
na dolinu…
na každý spoločný pád
na každú spoločnú lavínu.
Niekedy si to povieme
priamo do očí, oči-neoči,
aby bolo jasné,
že ani
netreba.
Ondrej Kalamár
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Pour féliciter 2018

Pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia,
šťastia a úspechov v novom roku 2018. Zároveň prijmite moje poďakovanie za prácu,
ktorú ste v roku 2017 vykonali v prospech našej univerzity.

Foto: Karen Andrews

Rudolf Kropil
rektor
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