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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Mimoriadne zasadnutie SRK
V stredu 20. apríla sa na SPU v Nitre zišla na mimoriadnom zasadnutí Slovenská
rektorská konferencia. Hlavným bodom jej rokovania bol návrh Programového
vyhlásenia vlády SR. SRK prijala stanovisko k návrhu Programového vyhlásenia vlády na
roky 2016 – 2020. Slovenská rektorská konferencia, orgán reprezentácie vysokých škôl,
sa oboznámila s návrhom Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020
a oceňuje záujem vlády SR o zvyšovanie kvality a rozvoj slovenského školstva a vedy.
Slovenská rektorská konferencia potvrdzuje požiadavky vysokých škôl vyjadrené
v Deklarácii partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania
podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR zo dňa 17. 2. 2016. Slovenská rektorská konferencia žiada zvyšovať financovanie
vysokých škôl z verejných zdrojov každoročne o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby
bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na vysokých školách.
Slovenská rektorská konferencia dôrazne žiada plnenie záväzku SR v oblasti financovania výskumu a vývoja vyplývajúceho
zo stratégie Európa 2020. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/mimoriadne-zasadnutie-srk.html
Bohatý program rokovania Akademického senátu TU vo Zvolene
V pondelok 25. apríla zasadal Akademický senát TU vo Zvolene. V úvode prorektorka
pre rozvoj prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD. predstavila Výročnú správu o činnosti TU
vo Zvolene za rok 2015. Doplnil ju rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., ktorý
vyzdvihol niekoľko najdôležitejších momentov uplynulého roka. „Výsledok, že sme
jedna z najlepších univerzít, si musíme vážiť,“ povedal v súvislosti s komplexnou
akreditáciou vysokých škôl, ktorá bola ukončená v roku 2015. Nevyhol sa ani téme
poklesu študentov. Zdôraznil, že musíme dbať na to, aby pokles študentov na našej
univerzite nebol percentuálne väčší, ako je celoslovenský priemer. V nachádzajúcom
období by sa univerzita mala zaoberať internacionalizáciou, je potrebné, aby sme zvýšili
počet zahraničných študentov. Akademický senát schválil Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2015 bez pripomienok.
Kvestor TU doc. Ing. Josef Drábek, CSc. predstavil Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2015. Stav majetku
univerzity sa zvyšuje. TU dosiahla v roku 2015 hospodársky výsledok na úrovni 1 015 194 eur. AS schválil Výročnú správu
o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2015 bez pripomienok. V ďalšom bode rokovania predložil rektor návrh na vymenovanie
prorektorov TU vo Zvolene. Prorektorovi pre vedeckovýskumnú činnosť doc. Dr. Ing. Jaroslavovi Šálkovi skončilo prvé funkčné
obdobie 31. marca 2016. Akademický senát schválil väčšinou hlasov návrh rektora na vymenovanie doc. Dr. Jaroslava Šálku
za prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť na ďalšie funkčné obdobie s účinnosťou od 1. mája 2016. Rektor navrhol vymenovať
prorektora za pedagogickú prácu súčasného prorektora RNDr. Andreja Jankecha, PhD. a Akademický senát schválil tento návrh
jednomyseľne. Dňa 30. apríla 2016 končí druhé funkčné obdobie prorektorovi pre vonkajšie vzťahy doc. Mgr. Ing. Rastislavovi
Šulekovi, PhD. Rektor TU navrhol Akademickému senátu vymenovať za prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. Ing. Branislava
Olaha, PhD. z Fakulty ekológie a environmentalistiky. Akademický senát schválil návrh na vymenovania doc. Ing. Branislava
Olaha, PhD. za prorektora pre vonkajšie vzťahy väčšinou hlasov. Akademický senát schválil zloženie Vedeckej rady TU na funkčné
obdobie od 1. mája 2016 do 30. apríla 2020.
Vedecká rada TU vo Zvolene sa zišla na svojom jarnom zasadnutí
Zasadnutie sa konalo v utorok 26. apríla pod vedením jej predsedu prof. Ing. Rudolfa
Kropila, CSc., rektora univerzity. V úvode rokovania predseda VR odovzdal dekréty
novým docentkám – doc. Ing. Ivete Čabalovej, PhD. z Katedry chémie a chemických
technológií Drevárskej fakulty a doc. RNDr. Zuzane Melichovej, PhD. z Katedry chémie
Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Vedecká rada TU v ďalšom programe
prerokovala a jednomyseľne schválila dva dokumenty – Správu o vedeckovýskumnej
činnosti TU vo Zvolene za rok 2015 a Hodnotenie vonkajších vzťahov TU vo Zvolene
za rok 2015. Vedeckovýskumnú prácu a publikačnú činnosť svojich pracovníkov považuje
univerzita za jednu z priorít svojej činnosti, od ktorej sa odvíja aj jej medzinárodná akceptácia. Vedecká rada TU konštatovala,
že predložená správa podáva ucelený pohľad na stav vedeckovýskumnej činnosti TU za hodnotený rok, a to aj v nadväznosti
na stratégiu dlhodobého zámeru rozvoja TU vo Zvolene v rokoch 2011 – 2016. Opatrenia prijaté pre ďalšie obdobe sú smerované
na širšiu internacionalizáciu vedy prostredníctvom zahraničných výskumných a nevýskumných projektov, zvýšenie publikačných
výstupov s vysokou scientometrickou hodnotou, odstránenie nerovnomernosti zapojenia tvorivých pracovníkov
vo vedeckovýskumných projektoch, zvýšenie kvality publikácií študentov a absolventov doktorandského štúdia, udržanie
motivačného systému na podporu vedeckovýskumných aktivít tvorivých zamestnancov, ai. V hodnotení vonkajších vzťahov

za uplynulý rok vedecká rada konštatovala pozitívne trendy vývoja v oblasti zmluvnej spolupráce, v programe Erasmus+ a ďalších
mobilitných programoch, ako aj v oblasti prepojenia univerzity s praxou. Vedecká rada ďalej zobrala na vedomie Informáciu
o projektoch operačných programov EÚ riešených aktuálne na TU vo Zvolene. Vzhľadom na to, že išlo o posledné stretnutie
vedeckej rady vo funkčnom období 2012 – 2016 rektor TU na záver rokovania poďakoval všetkým členom za prácu, ktorú
vykonali v orgáne akademickej samosprávy a prispeli tak ku skvalitňovaniu činnosti a rozvoju univerzity.
Noví prodekani na Lesníckej fakulte
Na rokovaní Akademického senátu Lesníckej fakulty dňa 21. apríla predložil dekan Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliam Pichler
návrhy na vymenovanie nových prodekanov. Za prodekana pre pedagogickú prácu navrhol vymenovať doc. Ing. Bc. Miroslava
Kardoša, PhD., na obdobie od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2020. Na obdobie od 30. 4. do 30. 6. 2016 bude výkonom funkcie poverená
naďalej prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc. Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia doc. Ing. Jaroslava Kmeťa, CSc., ako
prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, dekan navrhol do tejto funkcie na obdobie od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2020 vymenovať
doc. Mgr. Dr. Jaroslava Ďurkoviča, PhD. Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia prof. Ing. Ľubomíra Scheera, CSc., ako prodekana
pre vonkajšie vzťahy, dekan navrhol do tejto funkcie na obdobie od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2020 vymenovať Ing. Daniela Halaja,
PhD. Akademický senát LF schválil všetky tri návrhy dekana.
Skúšobné prístupy k elektronickým informačným zdrojom
V mesiaci apríl Ing. Eva Paločková z úseku Akvizície periodík a databáz SLDK pri TU informovala o dočasných prístupoch
k vybraným špecializovaným odborným a vedeckým elektronickým informačným zdrojom pre podporu výskumu a vývoja.
Skúšobné prístupy sú časovo obmedzené a prístup je možný v rámci siete TUZVO. Niekedy skúšobný prístup vyžaduje registráciu
používateľa. Používanie elektronických informačných zdrojov musí byť v súlade s licenčnými podmienkami poskytovateľa
databázy, ktoré sú publikované väčšinou na stránkach producentov. Ponúknuté skúšobné prístupy k časopiseckej kolekcii BioOne
Complete www.bioone.org k e-knihám Cambridge Books Online http://ebooks.cambridge.org/subject_tree.jsf a k video článkom
a protokolom
z recenzovaného
vedeckého
video
časopisu
JoVE
(Journal
of
Visualized
Experiments)
http://www.jove.com/search?list=sponsored budú dostupné ešte aj v mesiaci máj. Viac informácií nájdete na webovej stránke
SLDK pri TU vo Zvolene.
Univerzitné dni 2016
V priestoroch študentského domova Ľ. Štúra sa v utorok 12. apríla konal už tretí ročník Univerzitných dní, organizovaný
študentskou organizáciou Woodenworld. Poobedňajší oficiálny program zahájili trubači slávnostnou fanfárou. Po príhovore
rektora TU prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. sa začali prezentácie študentských voľnočasových aktivít. Prítomní boli študenti
dizajnu s tvorivými dielňami, sokoliari, lukostrelci, vábiči zveri či hasiči. Študent Juraj Koreň, majster Slovenska v paraglidingu,
prezentoval padáky a svoje vybavenie. Zaujímavú súťaž v skladaní Rubikovej kocky pripravil Ing. Pavol Koleda, PhD. z FEVT.
V tomto ročníku študenti celouniverzitného študijného programu pripravili aj zbierku „Natankuj tank“ a podarilo sa im
na výstavbu vodného rezerváru v Ugande vyzbierať 270 eur. Zaujímavým bodom programu bol aj dekanský kvíz. Zúčastnili sa ho
dekani všetkých fakúlt. Za Drevársku fakultu bol v zastúpení prodekan prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., ktorý zároveň v zábavnovedomostnom kvíze zvíťazil. Viac o tomto podujatí sa dočítate v ďalšom čísle časopis TUZVO.
Prezentácia riešenia projektu podporeného Nadáciou Volkswagen Slovakia
Dňa 13. apríla sa v závode VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. uskutočnila prezentácia
riešenia projektov, ktoré podporila Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového
programu Rozvíjať technik(o)u, ktorý je určený na podporu vzdelávania na slovenských
univerzitách technického zamerania. Prezentácie sa zúčastnil aj tím z FEVT v zložení Ing.
Jaroslav Matej, PhD. a Nikita Leško, ktorý odprezentoval riešenie projektu „Simulácia
dynamiky motorového vozidla vo virtuálnej realite ako nástroj predikcie a nastavenia
jeho parametrov v reálnom svete za účelom zvýšenia komfortu a bezpečnosti jazdy“.
Podrobnejšie informácie prinesieme v najbližšom čísle časopisu TUZVO.
Svetová klubová výstava slovenských kopovov v priestoroch TUZVO
V sobotu 23. apríla sa uskutočnila Svetová klubová výstava slovenských kopovov, ktorú
v priestoroch areálu Technickej Univerzity vo Zvolene organizoval klub chovateľov
slovenských kopovov v spolupráci s krúžkom poľovníckej kynológie pri TUZVO. Členovia
krúžku sa zapojili do prípravy a organizácie podujatia. Do budúcnosti krúžok plánuje
rozšírenie spolupráce s rôznymi organizáciami pri príprave a realizácii podobných
podujatí. Študenti budú mať možnosť zapojiť sa do organizácie kynologických podujatí
a nadobudnúť cenné skúsenosti v oblasti prípravy a realizácie takýchto podujatí.
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