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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 
79. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie 
Slovenská rektorská konferencia (SRK) sa zišla na svojom 79. zasadnutí v dňoch           
12. a 13. decembra pod vedením jej prezidenta prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc.,           
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Na rokovanie prijal pozvanie aj minister 
školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ 
sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ Mgr. Jozef Jurkovič a traja poradcovia ministra                 
k hlavnému bodu rokovania SRK – diskusii o návrhu cieľov Národného programu 
rozvoja výchovy a vzdelávania pre vysoké školy. SRK považuje návrh cieľov národného 
programu za dôležitý koncepčný dokument, a preto sa ním bude opätovne zaoberať 
na svojom ďalšom zasadnutí v januári 2017. SRK upozorňuje na potrebu zosúladiť 

ciele s výsledkami aktuálnej hĺbkovej spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej analýzy potrieb slovenskej spoločnosti, ktorú musí 
ministerstvo ešte predložiť. Diskutovalo sa o návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu a návrhu rozpočtu verejných 
vysokých škôl na rok 2017. SRK opätovne žiada každoročne zvyšovať o 60 mil. eur financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov 
(mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd), aby bola zabezpečená dostatočná úroveň kvality vzdelávania, 
vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na vysokých školách, v súlade s programovým vyhlásením vlády SR. 
Členovia SRK vyjadrili viaceré pripomienky k návrhu metodiky a rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu    
na rok 2017. Členovia SRK sa oboznámili s iniciatívou ministerstva zaviesť systém hodnotenia výskumnej a umeleckej činnosti     
na vysokých školách, ktorý vychádza z britského modelu hodnotenia RAE/REF, súčasným stavom financovania univerzitného 
športu, či témou identifikácie predátorských vydavateľov. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/79-
zasadnutie-slovenskej-rektorskej-konferencie.html  
 
Prvé pracovné stretnutie k projektu FEAL 
V dňoch 1. a 2. decembra sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie k projektu “FEAL: 
multifunctional Farming for the sustainability of European Agricultural Landscapes”    
na pôde TU. Projekt je financovaný v rámci programu ERASMUS+, Kľúčová akcia 2: 
Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, s celkovou výškou 
prideleného grantu  374 951 eur a bude riešený po dobu 30 mesiacov. Koordinátorom 
projektu je TU vo Zvolene a kontaktnou osobou je Ing. Martina Slámová, PhD. z Katedry 
plánovania a tvorby krajiny, Fakulty ekológie a environmentalistiky. Do projektu je 
zapojených sedem partnerských organizácií z piatich krajín Európy (Slovinsko, 
Taliansko, Španielsko, Belgicko, Nemecko). Partnerské organizácie majú rôznorodé 
zameranie: jedna inštitúcia zabezpečuje vzdelávanie a výskum, dve agentúry sa sústreďujú na manažment 
a riadenie projektov, dve organizácie zabezpečujú podporu vzdelávania farmárov a jedna nezisková 
organizácia je miestnou akčnou skupinou, ktorá podporuje trvalo udržateľný hospodársky a sociálny 
rozvoj vidieckych oblastí. Cieľom projektu je vytvorenie a distribúcia elektronického vzdelávacieho systému 
pre mladých farmárov, mladých podnikateľov a rodinné farmy, ktorý bude dostupný online 
prostredníctvom otvorených vzdelávacích zdrojov. Hlavné výstupy projektu sú: správy o aktuálnom stave výskumu a reálnej 
situácii fariem, ktoré praktizujú multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo v jednotlivých typoch európskych 
poľnohospodárskych krajín; prípadové štúdie vysvetľujúce najlepšie príklady multifunkčného a udržateľného farmárstva 
v rozdielnych krajinných typoch a odlišných socio-ekonomických podmienkach; vytvorenie interaktívneho elektronického atlasu 
európskych poľnohospodárskych krajín a malých fariem a jednotlivých výučbových modulov; publikovanie výučbového materiálu 
v digitálnej forme, online (zahŕňajúceho všetky výstupy vytvorené počas projektu), ktorý bude kompatibilný s úložiskami 
otvorených vzdelávacích zdrojov a e-learningovými platformami. Stretnutie sa konalo na FEE. Deviatich účastníkov stretnutia 
privítal dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky doc. Ing. Branko Slobodník, PhD., a stretnutia sa zúčastnila aj prodekanka 
pre vonkajšie vzťahy a rozvoj FEE Ing. Magdaléna Pichlerová, PhD. Hlavným obsahom stretnutia bola prezentácia základných 
údajov o projekte, ďalej jednotlivých partnerských organizácií a aktuálnych úloh, ktoré budú zrealizované v prvom polroku 
riešenia projektu. Počas workshopu účastníci diskutovali konkrétne úlohy v projekte, a dohodli sa na termínoch ich plnenia. 
Súčasťou stretnutia bola aj prehliadka centra mesta Zvolen a pracovná večera. V závere stretnutia účastníci získali certifikáty 
potvrdzujúce aktívnu účasť na stretnutí, ktoré im odovzdal prorektor pre vonkajšie vzťahy TU doc. Ing. Branislav Olah, PhD., 
a zaželal partnerom úspešné riešenie projektu.   
 
Valné zhromaždenie ŠRVŠ 
Delegáti Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), najvyššieho zastupiteľského orgánu študentov vysokých škôl na Slovensku 
oznamujú, že na ustanovujúcom Valnom zhromaždení v Senci dňoch 8. – 11. decembra došlo k zvoleniu nového predsedníctva 
na funkčné obdobie 2 rokov. Ustanovujúceho Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 101 zástupcov slovenských vysokých škôl. 
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Novým predsedom ŠRVŠ sa stal doterajší tajomník pre propagáciu Bc. Bálint Lovász, študent Vysokej školy múzických umení         
v Bratislave a podpredsedom Ing. Peter Beňo, študent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zvolenými delegátmi               
v Študentskej rade vysokých škôl, ktorí si na zasadnutí prevzali z rúk dosluhujúcej predsedníčky Mgr. Jany Šmelkovej menovacie 
dekréty pre nasledujúce funkčné obdobie dvoch rokov za Technickú univerzitu vo Zvolene sú: Daniel Čurila (LF), Ing. Ondrej Bajza 
(DF) a Bc. Martin Trautenberger (FEE). Intenzívne bola prerokovaná a pripomienkovaná Metodika rozdelenia dotácie a Národný 
program rozvoja výchovy a vzdelávania, známy ako „Učiace sa Slovensko“. Následne bolo k týmto dvom bodom odhlasované      
aj stanovisko. Bola tiež prezentovaná doterajšia činnosť predsedníctva, vízie ďalšieho fungovania, majetkové a finančné stránky, 
štruktúra a orgány, v ktorých ŠRVŠ má zastúpenie. Zasadnutia sa ako hostia zúčastnili aj predseda Rady vysokých škôl doc. RNDr. 
Martin Putala PhD., generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ Mgr. Jozef Jurkovič a člen poradnej komisie pri MŠVVaŠ SR 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc. Nasledujúce Valné zhromaždenie je naplánované o 3 mesiace. V krátkej dobe sa na pôde 
Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnia prezentácie delegátov TUZVO v ŠRVŠ na zvýšenie povedomia o činnosti ŠRVŠ              
a na ozrejmenie práv či povinností študentov na Slovensku. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/valne-
zhromazdenie-srvs.html  
 
Akademici – aktívne a prakticky 
V rámci projektu Akademici – aktívne a prakticky sa 13. decembra uskutočnila 
diskusia s lekárom a filozofom Bryanom Mukandim z Univerzity Queesland. Bryan 
Mukandi sa narodil a vyrastal v Zimbabwe. Vyštudoval medicínu na University of 
Zimbabwe a začal klinickú prax v čase, kedy vrcholila pandémia AIDS. Neskôr 
emigroval do Írska, kde pôsobil ako príležitostný komentátor a pravidelný bloger        
v novinách The Irish Times. Dosiahol magisterský titul v odbore ľudských práv                
a zároveň pracoval pre organizáciu zaoberajúcu sa globálnym vzdelávaním The 
Galway One World Centre. Následne získal magisterské vzdelanie v oblasti Politická 
filozofia v Belfaste. Jeho kroky ďalej viedli do Austrálie, kde sa zameriaval na zdravotnú 
starostlivosť v komunitách aborigéncov a obyvateľov ostrova Torres Strait. Počas diskusie zazneli otázky, s akými stereotypmi    
sa stretáva, ako sa s nimi vyrovnáva, ako učí globálne vzdelávanie, prečo premýšľať, keď pomáhame alebo ako vníma 
spravodlivosť. Ďakujeme CEEV Živica a SlovakAid.  

 
Galéria úspešných absolventov Lesníckej fakulty 
Lesnícka fakulta otvorila 15. decembra galériu úspešných absolventov s ich osobnými 
príbehmi. Portréty prvých šiestich bývalých študentov fakulty sú zverejnené pred 
posluchárňou B8. Študenti tam môžu nájsť inšpiráciu ako zvýšiť svoje šance na trhu 
práce alebo nájsť motiváciu pre svoj osobnostný rozvoj. V galérii nájdete Ing. Nikoletu 
Nozdrovickú – projektovú manažérku LESY SR, š. p., Banská Bystrica; Ing. Richarda 
Nimscha – riaditeľa a konateľa spoločnosti CNS EuroGrants, s.r.o.; študenta Lesníckej 
fakulty Bc. Michala Gašparoviča; Ing. Michaelu Volekovú – doktorandku, výskumnú 

asistentku Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Zürichu; Ing. Veroniku Lehotskú – z Odboru správy majetku 
a majetkových vzťahov LESY SR, š. p., Banská Bystrica a Ing. Jakuba Soľanku, PhD. – technického špecialistku SGS Holding, a.s.  
 
Pozvánka na Deň TUZVO vo Zvolenskej Európe 
Technická univerzita vo Zvolene Vás pozýva na Deň TUZVO, ktorý sa uskutoční 20. januára 2017 od 12:00 – 17:00 hod. 
Prezentácia fakúlt a univerzitných študijných programov, zaujímavé exponáty, ukážky 3D tlače a mnoho iného.  Čakajú na Vás 
študenti a študentky, ktorí radi odpovedia na všetky otázky ohľadom štúdia a študentského života na TUZVO! Pripravené             
sú aj vystúpenia Vysokoškolského folklórneho súboru Poľana, Trubačov a Karatistov TJ Slávia. Podujatie bude moderovať 
absolvent Lesníckej fakulty a známy televízny moderátor Gregor Mareš. 
 
Zbierka pre útulok 
Študentky Fakulty ekológie a environmentalistiky Bc. Patrícia Surovčíková a Bc. Júlia Slížová 
ďakujú všetkým, ktorí prispeli počas zbierky pre občianske združenie a útulok Túlavá labka 
v Banskej Štiavnici. V utorok 13. decembra celkovo vyzbierali finančný príspevok v hodnote    
113,03 eur. Študenti a zamestnanci TU vo Zvolene prispeli nielen finančne, ale aj dekami, 
hračkami, granulami alebo aj maškrtami pre psíkov a mačičky. OZ Túlavá labka poďakovalo           
za finančnú a materiálnu zbierku TU vo Zvolene aj na svojom facebookovom profile.  
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