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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 
Z rokovania Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene 
V piatok 26. mája sa zišla na svojom zasadnutí Správna rada Technickej univerzity  
vo Zvolene pod vedením jej predsedu Ing. Miroslava Kuseina a za účasti prezidenta 
Slovenskej rektorskej konferencie a rektora TUZVO prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., 
prorektora pre pedagogickú prácu TUZVO RNDr. Andreja Jankecha, PhD., a bývalej 
prorektorky pre rozvoj TUZVO prof. RNDr. Danice Kačíkovej, PhD. V diskusii viacerí 
členovia správnej rady ocenili výsledky, ktoré univerzita dosahuje nielen  
vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti univerzity, ale aj v oblasti 
hospodárenia. Správna rada Technickej univerzity vo Zvolene jednomyseľne zobrala 
so súhlasom na vedomie Výročnú správu o činnosti TUZVO za rok 2016, Výročnú 

správu o hospodárení TUZVO za rok 2016, Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru TUZVO za roky 2011 – 2016 a Dlhodobý zámer 
rozvoja TUZVO na roky 2017 – 2023. Správna rada tiež jednomyseľne schválila rozpočet TUZVO na rok 2017. 
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/spravna-rada-technickej-univerzity-vo-zvolene.html  
 
Spolupráca Technickej univerzity vo Zvolene s ukrajinskými partnermi 
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity  
a prezident Vyšehradskej asociácie univerzít Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  
a rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD., sa v dňoch od 23. až 25. mája 2017 zúčastnili medzinárodnej 
konferencie „Rozvoj pozemkových vzťahov, organizačná, ekonomická, právna  
a technologická podpora poľnohospodárstva Ukrajiny", ktorú organizovala Národná 
poľnohospodárska univerzita v ukrajinskom meste Vinnycia. Slovenská delegácia        
sa stretla aj so zástupcami Ukrajinskej akadémie poľnohospodárskych vied a podpísala 
memorandum o spolupráci s Ukrajinským vedecko-edukačným konzorciom. Spoločne hovorili o výmene výskumných  
a pedagogických pracovníkov, a študentov. Na záver konferencie bol prezidentovi Slovenskej rektorskej konferencie a rektorovi 
Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfovi Kropilovi, CSc., udelený čestný titul Doctor Honoris Causa Ukrajinského 
vedecko-edukačného konzorcia na pôde Vinickej Národnej poľnohospodárskej univerzity. 
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/spolupraca-technickej-univerzity-vo-zvolene-ukrajinskymi-
partnermi.html  

 
Z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 
V piatok 19. mája sa zišli členovia Akademického senátu (AS) TUZVO a mali pred sebou 
bohatý program. Schválil Výročnú správu o činnosti Technickej univerzity vo Zvolene      
za rok 2016 a Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity vo Zvolene za rok 
2016 jednomyseľne. „Nie je jednoduché dobre hospodáriť. Som hrdý na našu univerzitu, 
na našich pracovníkov aj na všetkých členov akademickej obce univerzity, že sa nám darí 
dlhodobo tieto ciele napĺňať,“ zhodnotil rektor. V ďalšom bode rokovania sa AS zaoberal 
návrhom na vymenovanie prorektora pre rozvoj Technickej univerzity vo Zvolene. Rektor 
v súvislosti s uplynutím druhého funkčného obdobia prorektorky pre rozvoj prof. RNDr. 

Danice Kačíkovej, PhD., predložil senátu na schválenie návrh na vymenovanie doc. Ing. Josefa Drábeka, CSc., za prorektora pre 
rozvoj TUZVO s účinnosťou od 1. júna 2017 na štvorročné funkčné obdobie. „Pri zohľadnení toho, že určitá časť kompetencií, 
ktoré vykonáva momentálne v pozícii kvestora našej univerzity, prejde pod správu prorektora pre rozvoj,“ doplnil svoj návrh 
rektor. Akademický senát schválil návrh rektora na vymenovanie doc. Ing. Josefa Drábeka, CSc., za prorektora pre rozvoj 
väčšinou hlasov. Akademický senát TUZVO schválil väčšinou hlasov návrh na vymenovanie Bc. Kláry Bálikovej, študentky 
Univerzitného študijného programu, za členku Správnej rady TUZVO. Akademický senát vyjadril súhlas s návrhom na udelenie 
titulu „doctor honoris causa (Dr.h.c.)“ Technickej univerzity vo Zvolene prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. Senát rokoval  
aj o návrhu Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku TUZVO, ktorý schválil všetkými hlasmi. 
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/sprava-z-rokovania-as-tuzvo.html  
 
Pamätná medaila TUZVO pre profesora Jaromíra Pastoreka 
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., odovzdal  
3. mája splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre výskum a inovácie prof. RNDr. Jaromírovi Pastorekovi, DrSc.,  
pri príležitosti životného jubilea Pamätnú medailu Technickej univerzity vo Zvolene ako prejav najvyššieho uznania jeho práce. 
„Dnešný deň je príležitosťou, aby som sa vám poďakoval za dlhoročnú spoluprácu vo vede a výskume, a to počas vášho pôsobenia 
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vo funkcii predsedu Slovenskej akadémie vied, ako aj v súčasnej pozícii splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre výskum  
a inovácie,“ poďakoval profesorovi Pastorekovi rektor. „Verím, že výsledky našej doterajšej spolupráce sú dobrým východiskom 
pre jej ďalšie vzájomné prospešné rozvíjanie,“ povedal rektor pri príležitosti jubilea šesťdesiat rokov, ktorého sa splnomocnenec 
vlády dožil 18. marca 2017. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/pamatna-medaila-tuzvo-profesora-
jaromira-pastoreka.html  
  
20 rokov Katedry protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty 
V roku osláv 255. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210. výročia 
lesníckeho štúdia na Slovensku a 65. výročia založenia VŠLD vo Zvolene, od roku        
1992 Technickej univerzity, v meste Zvolen od 1952, si Katedra protipožiarnej ochrany 
Drevárskej fakulty TUZVO pripomenula 20 rokov svojej existencie ako významného 
pracoviska DF a univerzity. Pri tejto príležitosti sa 3. – 5. mája uskutočnila medzinárodná 
vedecká konferencia Fire Protection, Safety and Security 2017. Otváracieho ceremoniálu 
a oceňovania najvýznamnejších zahraničných a domácich spolupracovníkov a organizácií 
sa zúčastnili prezident HaZZ generál JUDr. Alexander Nejedlý, PhD., viceprezident DPO 
Ing. Zoltán Tánczos, PhD., a dekan Drevárskej fakulty prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. 
Účastníkov konferencie v mene prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora TUZVO prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., 
privítal doc. Ing. Branislav Olah, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy. Najvyššie ocenenia za prínos k založeniu a rozvoju katedry 
a akreditácii študijných programov boli udelené Prof. h. c. prof. RNDr. Milanovi Marčokovi, DrSc., prof. Ing. Rudolfovi Kropilovi, 
CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Mikulášovi Šupínovi, CSc., prof. Ing. Jánovi Sedliačikovi, PhD., prof. Ing. Antonovi Osvaldovi, CSc. a prof. 
RNDr. Danici Kačíkovej, PhD. Medzi osemdesiatimi štyrmi účastníkmi konferencie boli odborníci zo Slovenska, Českej republiky, 
Maďarska, Srbska, Číny a Austrálie. Bohatý vedecký program bol doplnený prijímaním študentov prvého ročníka ŠP Protipožiarna 
ochrana a bezpečnosť do Cechu hasičského, praktickými ukážkami zo zisťovania príčin vzniku požiarov a taktickým cvičením 
zameraným na hasenie požiarov rôznych tried a vyslobodzovanie osôb po dopravnej nehode. 
 
Pohovory do Sokratovho inštitútu 
V dňoch 22. a 23. mája prebiehali na TUZVO vstupné rozhovory do vzdelávacieho programu Sokratov inštitút. Prihlásilo               
sa 141 študentov a absolventov do 32 rokov od Prešova až po Bratislavu. Osobné rozhovory absolvovalo 50 uchádzačov, 
z ktorých sa aktuálne vyberá 20. Za TUZVO držte palce Zuzane Oravcovej z Fakulty ekológie a environmentalistiky a Ing. 
Ondrejovi Bajzovi z Drevárskej fakulty!  

 
O férových banánoch  
V utorok 23. mája sme na TUZVO privítali pestovateľku Fairtrade banánov Fabiolu 
Ramon z Ekvádoru a Llianne Zoeteweij z Holandska, ktoré prišli na pozvanie 
mimovládnych organizácií – Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj a CEEV 
Živica. Propagátorky Fair Trade produkcie Fabiola Ramón a Lianne Zoeteweij zastupujú 
Združenie malých producentov banánov v El Guabo, Ekvádor (ASOGUABO), ktorá 
združuje malých producentov banánov dodržiavajúcich zásady Fair Trade systému. 
Združenie založilo 14 členov v roku 1998. V súčasnosti ho tvorí 125 členských 
spoločností, ktoré vyvážajú do Európy, USA, Nového Zélandu a Kanady. „Našim členom 
sme umožnili zlepšiť kvalitu pestovania, zvýšiť ich výnosy a tým aj návratnosť, ktorú 

získajú za svoje ovocie. Vďaka tomu sa im výrazne zlepšil životný štandard, ich budúcnosť nie je taká neistá, ako predtým, ich deti 
môžu študovať,“ vysvetľujú Fabiola Ramón a Lianne Zoeteweij. Študenti diskutovali o spravodlivom obchode a dozvedeli sa veľa 
podrobností z pestovania banánov a ich cesty na náš stôl. 
 
Aktuality Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice 
Knovel rozšíril obsah 27 tematických kolekcií o 280 kníh vydavateľstva John Wiley and Sons vydaných v rokoch  
2016 a 2017. Zastúpené sú technické príručky z oblasti strojárstva, chémie, potravinárstva, stavebníctva, environmentálneho  
a priemyselného inžinierstva a projektového manažmentu. Bezplatná mobilná aplikácia My Knovel ToGo je k dispozícii všetkým 
užívateľom, ktorí potrebujú mať prístup do obsahu Knovelu kedykoľvek a kdekoľvek. Aplikácia sa dokáže zosynchronizovať  
s Vašim osobným účtom v Knoveli a umožňuje až 20 stiahnutí mesačne.  Funguje na smartfónoch a tabletoch s operačným 
systémom iOS 8.0 a vyšším a Android 4.4 a vyšším. Viac informácií nájdete na www.aib.sk/download/tools/1733-knoveltogo-
plagat-sk.pdf. Taylor & Francis Group, an Informa business ponúka skúšobný prístup k e-knihám na platforme CRCnetBASE.  
Pre Technickú univerzitu vo Zvolene je sprístupnená kolekcia SCI-TECHnetBASE, ktorá zahŕňa okolo 6 600 e-kníh a príručiek 
z rôznych vedných disciplín. Prístup k e-knihám a príručkám nájdete na webovej stránke: 
http://www.crcnetbase.com/page/science_technology_ebooks a trvá do 15. 6. 2017. 
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