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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 
80. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie  
Slovenská rektorská konferencia (SRK) sa stretla na svojom 80. zasadnutí                       
12. a 13. januára na Táloch. Hlavným bodom zasadnutia bol návrh Národného 
programu rozvoja výchovy a vzdelávania (Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva),     
ku ktorému prijala pripomienky: a) SRK konštatuje, že materiál neobsahuje aktuálne 
východiská, analýzu slabých a silných stránok vysokoškolského sektora, ani komplexné 
systémové riešenia na dosiahnutie určených cieľov. Žiadame, aby aplikovateľný 
dokument tohto druhu bol vypracovaný na základe hĺbkovej spoločenskej, 
ekonomickej a kultúrnej analýzy potrieb slovenskej spoločnosti na nasledujúce 

obdobie, vrátane zohľadnenia hodnoty dlhodobej akademickej kultúry v našom regióne, princípu univerzitnej autonómie             
a s rešpektovaním akademických práv a slobôd. b) SRK očakáva, že Národný program bude obsahovať práve takéto koncepčné    
a systémové predpoklady. SRK je presvedčená, že spoločnými silami je možné dospieť k ucelenej, realistickej a progresívnej 
koncepcii rozvoja vysokého školstva. c) SRK sa nestotožňuje s viacerými kľúčovými bodmi predloženého materiálu. Konštatuje,   
že národný program je všeobecne formulovaný, navrhnuté ciele sú skôr zámermi a dokumentu chýba koncepcia a konkrétne, 
časovo vymedzené a merateľné ciele. d) SRK žiada doplniť problematiku umeleckého vzdelávania a tvorivej umeleckej činnosti, 
ktoré v návrhu úplne absentujú, pritom sú súčasťou vysokoškolského sektora a majú svoje významné miesto aj v slovenskej 
spoločnosti. e) SRK žiada podrobnejšie sa venovať problematike vedy, výskumu a inováciám, ktorá je v návrhu spracovaná 
nedostatočne. f) SRK odporúča zmenu názvu dokumentu „Učiace sa Slovensko“. Okrem uvedených zásadných pripomienok mali 
rektori vysokých škôl k jednotlivým cieľom dokumentu niekoľko desiatok odporúčaní, ktoré zasielajú ministerstvu. SRK odporúča 
dopracovanie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania - Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva o interný dokument 
„Podklady k diskusii o Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, časť VŠ“, ktorý považuje za konzistentný a vyvážený    
a zároveň pri rešpektovaní nasledujúcich pripomienok SRK tak, aby realizácia reformy reflektovala súčasné a budúce 
hospodárske, sociálne a kultúrne potreby slovenskej spoločnosti. 
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/80-zasadnutie-slovenskej-rektorskej-konferencie.html  
 
Zelená univerzita bližšie k Zvolenčanom  
TU vo Zvolene sa rozhodla ísť bližšie k širokej verejnosti v meste Zvolen a zorganizovala 
podujatie s názvom Deň TUZVO vo Zvolenskej Európe, ktorého sa v piatok 20. januára 
zúčastnilo viac ako tisíc ľudí. Cieľom podujatia bolo priblížiť činnosti univerzity, jej 
súčastí, fakúlt a rozmanitosť študijných programov obyvateľom Zvolena a blízkeho 
okolia. Pre návštevníkov boli pripravené zaujímavé exponáty, ukážky 3D tlače, 
chemické a fyzikálne pokusy, a mnoho iného. Moderátorom podujatia bol bývalý 
absolvent Lesníckej fakulty a známy televízny moderátor Gregor Mareš, ktorý vyzval 
dekanov fakúlt do duelu. Súčasťou podujatia bolo aj vystúpenie vysokoškolského 
folklórneho súboru Poľana, ale vystúpenia lesníckych trubačov a ukážky rôznej 
krúžkovej činnosti študentov. Zaujímavú expozíciu výroby huslí a hudobných nástrojov, od jednotlivých zložiek až po finálny 
produkt, makety drevených stavieb, CNC technológie predstavila Drevárska fakulta. Hasiči predstavili zaujímavé exponáty ako 
hasičskú výstroj, viazanie uzlov a dizajnéri projekty interiérovej tvorby. Fakulta ekológie a environmentalistiky pripravila pre 
návštevníkov aktivity o kolobehu vody v prírode, mohli si vyrobiť kvapky vody z magnetického papiera, zahrať si včelie puzzle či 
zložiť si peňaženku z tetrapakových obalov. Virtuálnu realitu a robotov, ktorí dokážu skladať Rubikovu kocku návštevníkom 
ukázala Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky. „Verím, že návštevníkov tohto podujatia zaujali prezentácie fakúlt našej 
univerzity a u niektorých mladých záujemcov možno budú aj podnetom pre ich budúce štúdium,“ povedal prezident Slovenskej 
rektorskej konferencie a rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., ktorý podujatie otvoril v sprievode primátorky mesta Zvolen Ing. 
Lenky Balkovičovej. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/zelena-univerzita-blizsie-k-zvolencanom.html  

 
Deň otvorených dverí na Lesníckej fakulte  
V utorok 24. januára sa v prednáškovej miestnosti B8 uskutočnil Deň otvorených dverí 
Lesníckej fakulty. Záujemcov o štúdium prišlo približne 180. Plná prednášková 
miestnosť potešila aj dekana Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera, ktorý 
študentov privítal a prihovoril sa im. Pozvanie na Deň otvorených dverí prijal                 
aj mentálny kouč Mgr. Peter Bielik, ktorý spolupracuje s Lesníckou fakultou. Prítomným 
povedal pár slov o využití príležitostí. Prodekan pre pedagogickú prácu doc. Ing. Bc. 
Miroslav Kardoš, PhD., prezentoval možnosti štúdia na fakulte. Súčasťou dňa 
otvorených dverí bola aj prezentácia krúžkovej činnosti. Predstavili sa trubači, IFSA, 
folklórny súbor Poľana, kynologický klub, lukostrelecký klub, vábničiarksy krúžok, 

http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/80-zasadnutie-slovenskej-rektorskej-konferencie.html
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/zelena-univerzita-blizsie-k-zvolencanom.html


 
sokoliarsky či poľovnícky krúžok. Po prezentáciách nasledovali exkurzie po pracoviskách fakulty.  
 
Deň otvorených dverí na Drevárskej fakulte  
Viac ako dvesto študentov stredných škôl privítal 25. januára na pôde Drevárskej 
fakulty prodekan pre pedagogickú prácu Ing. Adrián Banski, PhD. V úvode predstavil 
garantov študijných programov a pravidlá, a podmienky prijatia na fakultu. „Môžem 
nás pochváliť, Technická univerzita vo Zvolene patrí medzi top 7 vysokých škôl                                        
na Slovensku, to znamená, že Vaša voľba bude veľmi správna,“ motivoval prítomných 
študentov. V krátkosti priblížil študijné programy, ktoré Drevárska fakulta ponúka. 
Hovoril aj o uplatnení absolventov. Študentom sa prihovoril aj študent Bc. Marek 
Trenčanský, ktorý predstavil činnosť študentskej organizácie Woodenworld a rôzne 
možnosti voľnočasových aktivít na univerzite. Po prezentácií nasledovala prehliadka 
pracovísk Drevárskej fakulty. Študenti navštívili akustické laboratórium, pracovisko elektrónového mikroskopu, laboratórium 
lepidiel, laboratórium húb a plesní, učebňu Drevostavieb, pílnicu Vývojových dielní a laboratórií (VDL), CNC učebňu VDL a iné.  

 
Robohranie 2017: súťaž robotov  
Na konci januára 2017 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky – Katedra 
riadenia strojov a automatizačnej techniky s finančnou podporou Nadácie Volkswagen 
Slovakia: „Rozvíjať technik(o)u“ zorganizovala súťaže robotov, s cieľom umožniť 
mládeži aktívny a tvorivý prístup k robotickým systémom, vzbudiť záujem o technickú 
tvorbu, poukázať na význam algoritmického myslenia, naučiť princípy tímovej 
spolupráce a hľadať, navrhovať a realizovať vlastné riešenia. Cieľom bolo tiež rozšíriť 
spoluprácu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky so základnými a strednými 
školami v snahe vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium technických odborov                
na školách technického zamerania. Spoločná súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov 

TUZVO sa konala 25. januára a súťažná prehliadka robotov pre 2–3 členné tímy zo základných škôl sa konala 27. januára. Viac 
o tých podujatiach sa dočítate v ďalšom čísle časopisu TUZVO.  

 
Ako zaktivizovať študentov?  
Skúsený lektor PhDr. Dušan Ondrušek, CSc., prezident 
mimovládnej organizácie Partners for Democratic Change 
Slovakia (PDCS), trénoval 21. - 23. januára vo Vzdelávacom 
centre Zaježová 20 učiteľov zo 6 univerzít (Bratislava, Trnava, 
Nitra, Zvolen, Banská Bystrica, Prešov) a 2 pracovníčky SLDK z Informačného bodu 
globálneho vzdelávania. Kurz bol zameraný na posilnenie a budovanie zručností            
v oblasti facilitácie, diskusných techník a metód aktivizácie študentov vo výučbe tém 
globálneho vzdelávania. Ďakujeme projektu SAMRS 2016/RV/1/2 Akademici aktívne     

a prakticky. (Foto: Ing. Vladislav Kaputa, PhD.) 
 
Lesníci si aj tento rok zmerajú sily na lyžiach 
V poradí už 53. ročník Venerovského memoriálu, Medzinárodných majstrovstiev 
lesníkov SR v lyžovaní, sa uskutoční od 19. do 21. marca 2017 v areáli FIS na Štrbskom 
Plese. Pretekov sa pravidelne zúčastňujú pretekári zo Slovenska, Českej republiky, 
Poľska, Maďarska a Ukrajiny a merajú si svoje fyzické sily v behu na lyžiach so streľbou 
zo vzduchovky a v obrovskom slalome. Víťaz v dvojkombinácii získa titul Majster lesník 
Slovenska a Majsterka lesníčka Slovenska, absolútny víťaz bude Víťazom Venerovského 
memoriálu. Podujatie, ktorého usporiadateľmi sú Štátne lesy TANAPu, sa uskutoční 
pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a predsedníčky 
Odborového zväzu pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho a papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva. 
Lesníctvo patrí medzi málo povolaní, pre ktoré je charakteristická prevaha práce v prírode. Výrazná časť lesníkov vykonáva 
neľahkú činnosť v lesnom prostredí počas celého roka, bez ohľadu na počasie. Toto si vyžaduje okrem vysokých odborných 
vedomostí a úprimného vzťahu k prírode aj dobrý zdravotný stav a fyzickú kondíciu. V zimnom období sú v tomto prostredí lyže 
neodmysliteľnou pracovnou pomôckou. Záujemcovia z radov lesníkov o účasť na 53. ročníku Venerovského memoriálu, ktorí 
spĺňajú podmienky uvedené v propozíciách pretekov, sa môžu prihlásiť na preteky v termíne najneskôr do 27. 2. 2017 na 
emailovej adrese mjurco@lesytanap.sk alebo na tel. číslach 0903 987 535, 052/4780368, resp. faxom na tel. čísle 052/4780359. 
Bližšie informácie o pretekoch je možné získať na uvedenej elektronickej adrese. (Foto: Ing. Ján Slivinský)
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