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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 
Ceny rektora pre najlepších študentov 
Deň boja za slobodu a demokraciu spolu s Medzinárodným dňom študentstva          
sú na Technickej univerzite vo Zvolene každoročne spojené s udeľovaním Cien 
rektora najlepším študentom univerzity. V pondelok 21. novembra sa uskutočnilo 
stretnutie najlepších študentov ocenených za akademický rok 2015/2016, ktorých 
prijal prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity                 
vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., spolu s prorektorom pre pedagogickú prácu 
RNDr. Andrejom Jankechom, PhD. 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 vedecko-výskumnej, umeleckej                 
a odbornej činnosti, za príkladný občiansky postoj a za podanie výnimočného športového výkonu alebo za iný významný prínos                    
pre univerzitu. V tomto roku bolo ocenených 27 študentov. Rektor vo svojom vystúpení k prítomným študentom ocenil ich 
vynikajúce študijné výsledky a zdôraznil, že očakáva, že budú vzorom pre ostatných študentov.  
Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v roku 2016 boli ocenení nasledovní študenti:  
Univerzitné študijné programy 
Bc. Klára Báliková 
Lucia Medveďová 
Lesnícka fakulta 
Bc. Martin Belko 
Mgr. Anna Figľušová 
Terézia Jauschová 
Peter Marčiš 
Daniel Tomčík 
Ján Židó 
Drevárska fakulta 
Nikola Berčíková 

Lenka Janeková 
Bc. Petr Kiprov 
Flóra Kočajdová 
Barbora Kolenčíková 
Bc. Angelika Magpálová 
Zuzana Piliarová 
Ing. Radovan Prskavec 
Matej Vražel 
Fakulta ekológie a 
environmentalistiky 
Katarína Gardianová 
Petronela Kobidová 

Zuzana Oravcová 
Andrej Rybár 
Fakulta environmentálnej a 
výrobnej techniky 
Radoslav Gábor 
Áron Hortobágyi 
Bc. Jozef Lukáč 
Andrej Matejov 
Bc. Tomáš Poliak 
Patrik Tomčo 

http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/ceny-rektora-najlepsich-studentov.html  
 
Prvé stretnutie k projektu ALTERFOR 
Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa v dňoch 8. – 10. novembra uskutočnilo prvé pracovné stretnutie projektu ALTERFOR 
(Alternative models and robust decision making methods for future forest management), financovaného v rámci výzvy 
HORIZONT 2020. Na riešení projektu sa podieľajú pracovníci dvoch katedier Lesníckej fakulty – Katedra hospodárskej úpravy 
lesov a geodézie a Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva, pod vedením prof. Ing. Jána Tučeka, CSc. Cieľom 
pracovného stretnutia bolo predstavenie úloh a harmonogramu nasledujúcej fázy riešenia projektu. Súčasťou stretnutia bola           
aj exkurzia na území lesného Odštepného závodu Kriváň, na ktorom sa nachádza záujmové územie, kde boli predstavené 
spôsoby obhospodarovania v rôznych typoch lesných porastov s nadväznosťou na riešenie projektu ALTERFOR. Po exkurzii 
nasledovala diskusia o aktuálnej situácii v lesnom hospodárstve so zástupcami aktérov lesného hospodárstva. Diskusie                 
sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národného lesníckeho centra, Lesov SR š.p., CHKO 
Poľana a zástupcovia súkromných obhospodarovateľov lesa. Stretnutia sa zúčastnilo 43 účastníkov z 11 štátov (Belgicko, 
Holandsko, Írsko, Litva, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko, Taliansko, Turecko). Viac o tomto stretnutí              
sa dozviete v ďalšom čísle časopisu TUZVO.  
 
Spojili sme šesť univerzít 
V novom projekte „Akademici – aktívne a prakticky“ budú pedagógovia 
a pedagogičky z Bratislavy (Univerzita Komenského), Nitry (Slovenská 
poľnohospodárska univerzita), Trnavy (Univerzita Cyrila a Metoda), Zvolena 
(TUZVO), Banskej Bystrice (UMB) a Prešova (Prešovská univerzita) rozvíjať svoje 
zručnosti v oblasti globálneho vzdelávania, zúčastnia sa kurzov (Diskusné techniky 
a facilitácia, Kritické myslenie, Zážitkové učenie pre vysokoškolákov), inovujú 
obsah aj metódy výučby na svojich 9 fakultách. Aby sme učili študentov 
medzinárodných vzťahov a politológie, ekológie, environmentalistiky, lesníctva, 
ekonomiky, žurnalistov, pedagogiky aj sociálnej práce moderne, interaktívne a 
zmysluplne. Projekt pripravili Technická univerzita vo Zvolene a Centrum 
environmentálnej a etickej výchovy Živica. Ďakujeme za podporu SlovakAid. 
  

http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/ceny-rektora-najlepsich-studentov.html


 
Imatrikulácia študentov I. ročníka Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene 
V utorok 15. novembra sa v Aule univerzity konala slávnostná imatrikulácia prvákov 
bakalárskeho štúdia Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. Pri tejto príležitosti bola čestne 
imatrikulovaná a  čestné uznanie Zvolena ako mesta lesníctva prevzala aj Zuzana Smatanová 
ako prejav uznania za prínos jej umeleckej tvorby, najmä jej piesne "Horou", k šíreniu 
povedomia o význame lesov pre človeka. Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie 
študentskej fotografickej súťaže. Víťazom ceny odovzdal fotograf Ing. Roman Uhliar, ktorý 
bol v roku 2006 zaradený do Fotografickej ročenky ako jeden z 13-tich najlepších 
slovenských fotografov a je tiež absolventom Lesníckej fakulty vo Zvolene. Na záver slávnosti 
zaznela pieseň Horou v podaní  speváčky, skladateľky a 6-násobnej Zlatej slávice v kategórii „speváčka roka“ Zuzany Smatanovej. 
Obidvaja významní hostia sa spolu s vedením fakulty zúčastnili vešania lesníckej buly na vysokoškolskom internáte, čo je 
dôkazom toho, že na Lesníckej fakulte stále dochádza k upevňovaniu vedomia spolupatričnosti a uchovávaniu tradícií. 
http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/lesnicka_fakulta/aktuality_a_oznamy/imatrikulacia-studentov-rocnika-lesnickej-
fakulty-technickej-univerzity-vo-zvolene.html  
 

Info deň o odpadoch  
Každý z nás produkuje odpad. Ako ho správne vytriediť, ako ho minimalizovať, ako sa 
nám to darí na TUZVO a čo sa dá zlepšiť. Práve na tieto otázky odpovedali študenti 
Fakulty ekológie a environmentalistiky v utorok 22. novembra vo vestibule hlavnej 
budovy na TUZVO, kde sa  uskutočnil informačný deň o odpadoch, ktorý pripravili. Ich 
poslaním bolo informovať študentov, pedagógov a taktiež zamestnancov školy                
o problematike odpadov. Viac ako polovica z oslovených ľudí separuje buď iba papier, 
plasty, sklo alebo všetky zložky odpadu, ale nie vždy úplne správne. Ďalšie zložky, ktoré 
tvoria náš každodenný odpad, ako sú napríklad tetrapaky alebo bioodpad, drvivá 
väčšina ľudí neseparuje. Ako a čo najefektívnejšie separovať odpad nájdete v ďalšom 
čísle časopisu TUZVO. 
 

Pätnásťročné jubileum Železného hasiča vo Zvolene  
Najstaršia súťaž typu TFA (Toughest Firefighter Alive – v preklade O najzdatnejšieho 
hasiča) na Slovensku, Železný hasič vo Zvolene, vo štvrtok 24. novembra oslávil svoje 
pätnásťročné jubileum. Podujatie s názvom Železný hasič 2016 – „O putovný pohár 
Katedry protipožiarnej ochrany“ je prednostne určené pre študentov, dobrovoľných 
hasičov a členov dobrovoľných hasičský zborov (DHZ). Súťaže sa zúčastnilo celkovo       
68 súťažiacich v dvoch súťažných kategóriách – muži (49) a ženy (19). Na súťažiacich    
pri atypickej teplote cca 8 oC čakali tradičné disciplíny. Najzdatnejší hasič v kategórii 
mužov sa stal Tomáš Bobiš z DHZ Hodruša – Hámre a v kategórii žien študentka Drevárskej 
fakulty Diana Juríková. O kvalite štartovného poľa svedčí skutočnosť, že v mužskej kategórii čas pod štyri minúty dosiahlo           
28 súťažiacich, čo je rekordné číslo v histórii podujatia. Kompletné výsledky súťaže nájdete v ďalšom čísle časopisu TUZVO!  
 
Súťaž o vytvorenie „Loga k 255., 210. a 65. výročiu“ 
TU vo Zvolene vyhlásila súťaž o vytvorenie návrhu príležitostného „Loga venovaného 255. výročiu vysokoškolského technického 
štúdia na Slovensku, 210. výročiu vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 65. výročiu založenia Vysokej školy lesníckej 
a drevárskej, dnešnej Technickej univerzity vo Zvolene“. Hodnotená bude originalita, kreativita, adekvátnosť, atraktívnosť             
a aktuálnosť predložených návrhov, celková umelecká úroveň riešenia a obsahová relevantnosť vo vzťahu ku spomínaným 
výročiam. Logo bude aplikované na rôznych propagačných a informačných materiáloch, darčekových a spomienkových 
predmetoch použitých pri prezentácii a propagácii Technickej univerzity vo Zvolene v roku 2017. Do súťaže sa môžu zapojiť 
jednotlivci i kolektívy. Autor víťazného loga získa finančnú odmenu vo výške 500,- eur. Súťaž trvá do 16. 12. 2016. Prihlásenie      
do súťaže je možné vykonať iba oficiálnou písomnou prihláškou doručenou osobne alebo poštou na adresu: Referát vonkajších 
vzťahov, Technická univerzita vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen. Prihláška musí obsahovať základné identifikačné 
údaje o autorovi aj s uvedením presnej kontaktnej adresy, ako aj údaje o prihlasovaných prácach. Práce musia byť doručené        
v uzavretom obale s výrazným označením „Súťaž – Logo 2017“. Viac informácií nájdete na web stránke:  
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/sutaz-vytvorenie-loga-k-255-210-65-vyrociu.html  
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