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Minister Peter Plavčan prijal prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie 
Prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a rektora Technickej univerzity      
vo Zvolene Rudolfa Kropila prijal 7. marca minister školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Peter Plavčan. Na stretnutí spolu hovorili o pripravovanej reforme vysokoškolského 
vzdelávania a chystanej novele zákona o vysokých školách. Prezident SRK informoval 
ministra aj o prípravách na zimnú univerziádu, ktorá sa bude konať v dňoch                  
od 5. do 9. februára 2018 a jej usporiadateľom bude práve TU vo Zvolene. Minister 
Peter Plavčan vyjadril podporu tejto akcii i ďalším iniciatívam, ktorých cieľom                 
je propagovať univerzitný šport a športovanie mladých. 
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/minister-peter-plavcan-prijal-prezidenta-slovenskej-rektorskej-
konferencie.html  

 
Rektor TU odovzdal Plakety J. A. Komenského 
Na zasadnutí vedenia TU 28. marca rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.         
pri príležitosti Dňa učiteľov udelil Plakety J. A. Komenského ako vyjadrenie 
uznania pedagogickej práce: prof. Ing. Valérii Messingerovej, CSc., z Lesníckej 
fakulty, doc. Ing. Marekovi Fabrikovi, PhD., z Lesníckej fakulty, prof. Ing. Jozefovi 
Sládekovi, CSc., z Lesníckej fakulty, doc. RNDr. Anne Danihelovej, PhD.,                    
z Drevárskej fakulty, doc. Ing. Jurajovi Detvajovi, PhD., z Drevárskej fakulty, doc. 
Ing. Eve Michalkovej, CSc., z Fakulty ekológie a environmentalistiky, doc. Ing. 

Mariánovi Schwarzovi, CSc., z Fakulty ekológie a environmentalistiky, doc. Ing. 
Ferdinandovi Bodnárovi, CSc., z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky, doc. 

Ing. Ľubomírovi Naščákovi, CSc., z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky a PhDr. Jane Luptákovej z Ústavu cudzích 
jazykov. Rektor ocenil prínos pedagógov, ktorí sa významným spôsobom podieľajú na výchove študentov a ich prácu v prospech 
Technickej univerzity. Vedenie univerzity vyjadruje srdečné blahoželanie všetkým oceneným učiteľom. 
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/rektor-tu-odovzdal-plakety-j-komenskeho-4.html  
 
TUZVO má jubilejné logo 
V roku 2017 si na Technickej univerzite vo Zvolene 
pripomíname tri významné jubileá: 255. výročie 
vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210. 
výročie lesníckeho štúdia na Slovensku a 65. výročie 
založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej, dnešnej 
Technickej univerzity vo Zvolene. Počas tohto roka sa 
pripravuje viacero podujatí, jubilejná publikácia o TUZVO 
a oslavy, ktoré vyvrcholia v septembri 2017 akademickou 
slávnosťou. Rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., požiadal 
o pomoc pri výbere jubilejného logo prostredníctvom hlasovania cez Univerzitný informačný systém. Hlasovanie o jubilejnom 
logu prebiehalo od 21. do 28. marca. Hlasovania sa zúčastnilo 199 zamestnancov (30,9 % z celkového počtu) a 436 študentov 
(14,9 %). Najviac hlasov, takmer 39%, získal variant C – logo s motívom troch letopočtov sa tak stalo oficiálnym logom 
tohtoročného jubilea univerzity a aj v nasledujúcich rokoch nám bude pripomínať bohatú históriu vysokoškolského technického 
a lesníckeho štúdia na Slovensku a korene našej univerzity.  
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/jubilejne-logo-2017.html  
 
Voľby dekana Drevárskej fakulty 
V stredu 8. marca sa uskutočnilo verejné zasadnutie Akademickej obce Drevárskej 
fakulty, na ktorom prezentovali svoje zámery a vízie fungovania fakulty kandidáti             
na funkciu dekana Drevárskej fakulty. Z celkového počtu 23 kandidátov prijali 
kandidatúru štyria: doc. akad. soch. René Baďura, Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD., prof. 
RNDr. Danica Kačíková, PhD. a prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. Akademická obec Drevárskej 
fakulty mala možnosť vidieť štyri rôzne 15 minútové prezentácie, po ktorých nasledovala 
diskusia. Predseda volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana Drevárskej fakulty 
pre obdobie 2017 – 2021 prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc., oznámil, že na základe voľby 
uskutočnenej na zasadnutí Akademického senátu Drevárskej fakulty sa kandidátom na dekana stal prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. 
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Zvolený kandidát hovoril vo svojej prezentácii o 31 rokoch svojho pôsobenia na fakulte, o zámeroch zatraktívnenia štúdia, 
aktívnom marketingu či motivácii zamestnancov.  

 
Voľba dekana Fakulty ekológie a environmentalistiky 
V pondelok 20. marca sa uskutočnilo predstavovanie kandidáta na funkciu dekana 
Fakulty ekológie a environmentalistiky (FEE). Zo 17 navrhnutých prijal kandidatúru len 
doc. Ing. Marián Schwarz, CSc. Moderátor stretnutia Ing. Juraj Modranský, PhD.,  
v úvode predstavil kandidáta na funkciu dekana stručným životopisom. Doc. Ing. 
Marián Schwarz, CSc. vo svojej prezentácii predstavil stratégiu rozvoja FEE, v ktorej      
sa venoval oblasti vzdelávania, vede a výskumu, vonkajším vzťahom a medzinárodnej 
spolupráci, ľudským zdrojom, riadeniu, financovaniu a technickému rozvoju.                  
Je zástancom myšlienky, že prvoradým poslaním univerzity je výchova a vzdelávanie 
študentov. Hovoril o klesajúcom počte študentov, vysokom podiele študentov              
na jedného učiteľa, o potrebe kariérneho rastu pedagógov, nedostatočnom počte 

garantov a o novom študijnom programe na bakalárskom stupni štúdia Forenzná a kriminalistická environmentalistika. 
Hlasovaním Akademického senátu FEE bol doc. Ing. Marián Schwarz, CSc., zvolený za kandidáta na funkciu dekana FEE.  
 
Premietanie filmov Ekotopfilm – Envirofilm 2017 
V stredu 29. marca sa na TU vo Zvolene uskutočnilo premietanie filmov regionálnej tour Ekotopfilm 
– Envirofilm, medzinárodného filmového festivalu zameraného na témy súvisiace s ekológiou, 
ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom. V doobedných hodinách prebiehal 
Junior Festival, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 žiakov základných a stredných škôl z blízkeho 
okolia. Poobede sa premietali víťazné filmy minulého ročníka: Ako sa zrodil prales, Mikropôrod, 
Púštna ruža, Tam niekde v Bangladéši a Baobaby medzi súšou a morom. Súčasťou festivalu bola aj 
diskusia na tému Je Zvolen pripravený na zmenu klímy? Vo Zvolene práve končí realizácia niekoľkých 
opatrení, ktoré budú mať pozitívny vplyv na prevenciu povodní a sucha v meste. Zuzana Hudeková 
z bratislavského magistrátu a Milan Hronec z Nadácie Ekopolis diskutovali s prítomnými o podmienkach pre realizáciu dobrých 
opatrení na adaptáciu na zmeny klímy (legislatíva, plánovanie, projektovanie, financovanie apod.). Hovorilo sa aj o aktuálnych 
výzvach na získanie financií a rizikách realizácie opatrení bez plánu adaptácie. 
 
Výzva k podaniu návrhu na udelenie Ceny Technickej univerzity vo Zvolene 
Pri príležitosti 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, rektor TU     
vo Zvolene udelí na akademickej slávnosti v septembri 2017 „Cenu Technickej univerzity vo Zvolene“. Cena sa udeľuje raz za päť 
rokov ako osobitný prejav uznania jednotlivcom alebo kolektívom za významné výsledky dosiahnuté v oblasti výskumu, 
vzdelávania, vedy a praxe v lesníctve, drevárstve, ekológii a environmentálnej technike. V súlade so Štatútom „Ceny Technickej 
univerzity vo Zvolene“ návrhy na udelenie ceny je potrebné predložiť na Rektorát TU vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 
Zvolen, najneskôr do 15. mája 2017. Žiadane všetkých navrhovateľov, aby spolu s návrhom predložili podrobné zdôvodnenie      
a životopisy navrhnutých kandidátov. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/cena-technickej-univerzity-vo-
zvolene.html  
 
Sokratov inštitút - príležitosť pre rozvoj 
Ako písať dobrý projekt a dotiahnuť jeho realizáciu do konca? Ako napísať tlačovú správu  
a komunikovať s médiami? Ako viesť diskusiu a riešiť problémy? Ako pozerať na svet očami ľudí      
z rôznych kultúr? Ako riešiť konflikty a ako im predchádzať? Aj toto sa naučia študenti          
v projekte Sokratov inštitút. Bude sa diskutovať o ponovembrovom vývoji Slovenska, o vplyve 
západu na prírodné národy, o obhajobe práv občanov na životné prostredie aj o vymožiteľnosti 
práva či alternatívach v ekonomike a lokálnej spotrebe. Zažijeme tatranskú divočinu a navštívime 
farmy. S lektormi z Kanady, USA, Čiech a Slovenska je pripravených 11 rôznorodých workshopov. 
Sokratov inštitút bol ocenený za inovatívne prístupy vo vzdelávaní cenou BrilianTT 2015. Vďaka 
donorovi ZSE a. s. je Sokratov inštitút pre účastníkov zdarma, naviac za 6 kreditov. Hľadá                 
sa 20 študentov z akejkoľvek časti Slovenska, z rôznych odborov, s rôznymi skúsenosťami. Uzávierka prihlášok je do 30. 4. 2017. 
Prihlasovanie prebieha on-line na stránke www.sokratovinstitut.sk. 
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