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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 
Slávnostné otvorenie nového roka na VšLP 
Vysokoškolský lesnícky podnik (VšLP) pri Technickej univerzite vo Zvolene v piatok        
8. januára slávnostne otvoril nový rok. Od začiatku svojho fungovania sa po prvýkrát   
na otvorení nového roka zúčastnil aj rektor univerzity. Rektor TU vo Zvolene prof. Ing. 
Rudolf Kropil, CSc. využil túto príležitosť na to, aby poďakoval zamestnancom VšLP       
za ich prácu. „Vaše výsledky mi robia radosť,“ povedal v súvislosti s ekonomickou 
situáciou univerzity, na ktorej má svoj podiel aj VšLP. Riaditeľ VšLP Ing. Ľubomír Ivan, 
PhD. potešil zamestnancov informáciou o tom, že aj v nasledujúcom roku dochádza             
k 4 % zvýšeniu tarifných platov. Riaditeľ zároveň rektorovi predstavil nových kolegov.            
Na záver poprial rektor spoločne s riaditeľom VšLP všetkým zamestnancom úspešný štart do nového roka 2016, veľa zdravia        
a spokojnosti.  

 
Lesníci si zmerajú sily na lyžiach 
V poradí už 52. ročník Venerovského memoriálu, Medzinárodných majstrovstiev 
lesníkov SR v lyžovaní, sa uskutoční od 13. do 15. marca 2016 v areáli FIS na Štrbskom 
Plese. Pretekov sa zúčastňujú pretekári zo Slovenska, Českej republiky, Poľska                 
a Ukrajiny a merajú 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 ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a predsedu 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 52. ročníku Venerovského memoriálu sa môžu prihlásiť na preteky v termíne najneskôr 
do 22. 2. 2016 na emailovej adrese mjurco@lesytanap.sk alebo na tel. číslach 0903 987 535, 052/4780368, resp. faxom na tel. 
čísle 052/4780359.  
 
Erasmus+ info dni 
V dňoch 17., 18. a 19. februára budú na Technickej univerzite vo Zvolene prebiehať 
informačné semináre Erasmus+ pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium            
alebo stáže v krajinách EÚ. Informačné semináre začínajú každý deň o 14:30 hod. 
v konferenčnej miestnosti Rektorátu B-307. Program seminárov bude rovnaký. 
Účastníci sa dozvedia pravidlá programu Erasmus+, s akými krajinami má Technická 
univerzita vo Zvolene podpísané bilaterálne zmluvy, aké úkony je potrebné urobiť pred vycestovaním alebo po návrate, výšky 
grantov a podobne. Súčasťou seminárov bude aj motivačná prezentácia študenta Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý 
absolvoval aj štúdium, aj stáž v zahraničí.  
 

Deň otvorených dverí na Lesníckej fakulte 
Vo štvrtok 28. januára sa v prednáškovej miestnosti B8 uskutočnil Deň otvorených 
dverí Lesníckej fakulty, ktorý otvorili trubači z trubačského krúžku. Záujemcov 
o štúdium prišlo neúrekom a privítala ich prodekanka Lesníckej fakulty prof. Ing. 
Valéria Messingerová, CSc. Hneď v úvode sa im prihovoril dekan Lesníckej fakulty prof. 
Dr. Ing. Viliam Pichler. Vo svojom príhovore hovoril nielen o možnostiach štúdia,         
ale aj o pozitívnych emóciách a ich vplyvu na učenie. Zdôraznil aj výsledky hodnotenia 
ARRA, v ktorých Lesnícka fakulta obhájila prvé miesto v kategórii poľnohospodárskych 
fakúlt. Spomenul viaceré voľno časové aktivity, ktoré organizujú študenti Lesníckej 
fakulty a zvyšujú kvalitu študentského života. Prodekanka pre pedagogickú prácu prof. 

Messingerová hovorila o postavení a zameraní Lesníckej fakulty, o jednotlivých študijných programoch a absolventoch. Svoj 
priestor mala aj prezentácia krúžkovej činnosti, z ktorých možno spomenúť trubačov, sokoliarov, kynológov či International 
Forest Students' Association (IFSA). Na záver sa doktorandi Lesníckej fakulty ujali záujemcov o štúdium a vzali ich                           
na špecializované pracoviská fakulty. Deň otvorených dverí Lesníckej fakulty sa vysielal aj online na internete, takže sa ho mohli 
zúčastniť aj tí, ktorí nemohli prísť osobne.  
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Deň otvorených dverí na Drevárskej fakulte 
Vo štvrtok 28. januára mala svoj Deň otvorených dverí aj Drevárska fakulta. Záujem 
potenciálnych študentov bol veľký. Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene ich 
privítal prodekan Drevárskej fakulty pre pedagogickú prácu Ing. Adrián Banski, PhD. 
Vo svojej prezentácii poskytol záujemcom o štúdium komplexné informácie 
o možnostiach štúdia, profiloch absolventa, termínoch či poplatkoch. Ani na Dni 
otvorených dverí Drevárskej fakulty nechýbala prezentácia krúžkovej a záujmovej 
činnosti. Voľno časové aktivity študentskej organizácie Woodenworld predstavil 
doktorand Ing. Ondrej Bajza. Okrem podujatí, ktoré táto organizácia pravidelne 
pripravuje, spomenul aj možnosti štúdia a stáží v zahraničí či už cez program 

Erasmus+, SAIA alebo IAESTE. Vyzdvihol tiež pravidelnú účasť na INTERFOB – každoročné stretnutie európskych škôl a univerzít 
s drevárskym zameraním. Záujemcovia o štúdium na Drevárskej fakulte boli rozdelení do viacerých skupín podľa zamýšľaného 
zamerania štúdia. Jednu skupinu tvorili záujemcovia o štúdium Protipožiarnej ochrany a bezpečnosti, ktorým odprezentovala 
možnosti štúdia vedúca Katedry protipožiarnej ochrany prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD. Druhú skupinu tvorili záujemcovia 
o Dizajn nábytku a interiéru, ktorí išli na prehliadku ateliérov. Ďalšia skupina mala prehliadku špecializovaných pracovísk – ako 
napríklad akustické laboratóriá, laboratórium lepidiel, laser pracovisko, CNC učebňa a iné. Záujemcovia o štúdium mali možnosť 
sa zoznámiť aj so softvérovým vybavením katedier.   
 
Workshop v Benátkach 
Dňa 22. januára sa konal na talianskej univerzite Ca` Foscari v Benátkach workshop 
s názvom „Lifecycle impacts of Cu nanomaterials released from timber preserving 
coatings“. Toto podujatie bolo organizované v rámci riešenia dvoch medzinárodných 
projektov 7. rámového programu: SUN a ECONANOSORB, ktorého partnerom je            
aj Technická univerzita vo Zvolene, pod vedením prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD., 
prodekana Drevárskej fakulty pre vedecko-výskumnú činnosť. ECONANOSORB – celým 
názvom Ecological application of nanosorbents on the base of natural and synthetic 
ionites and carbons je medzinárodný výskumný projekt 7. rámcového programu, ktorý 
združuje univerzity a výskumné centrá z Európskej únie, Ruska a Ukrajiny. Hlavným 
cieľom projektu ECONANOSORB je podpora a zlepšenie výmeny ľudského výskumného 
potenciálu, rozšírenie spolupráce v oblasti vedy a výskumu v európskom priestore, šírenie výstupov výskumu na európskej           
a medzinárodnej úrovni, výmena know-how medzi skúsenými výskumnými subjektmi v Európe, organizovanie konferencií            
a workshopov, ako aj vytvorenie strategických perspektív výskumu pre odvetvia na báze dreva. Viac o tomto workshope              
sa dočítate v ďalšom čísle časopisu TUZVO.  
 
Štipendiá na krátkodobé pobyty v zahraničí 
SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou (SLDK)      
pri Technickej univerzite vo Zvolene vás srdečne pozývajú na informačný seminár o štipendijných a študijných možnostiach              
do zahraničia. Seminár sa uskutoční dňa 9. februára o 15,30 hod. v SLDK, kde budú mať záujemcovia a záujemkyne možnosť 
dozvedieť sa viac podrobností o aktuálnych štipendijných ponukách na krátkodobé študijné pobyty (min. 21 dní, max. 2 mesiace) 
spojené s prácou na bakalárke, diplomovke či dizertačke cez Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá. 
Prezentovať sa budú aj štipendiá na letné kurzy cudzích jazykov a odborné školy v zahraničí a ďalšie krátkodobé ponuky               
na študijné mobility mimo Slovenska. Podujatie určené pre študentov stredných i vysokých škôl všetkých ročníkov, ako 
externého, tak aj denného štúdia, doktorandov a absolventov, ale aj pedagógov.  

 
Iniciatívni študenti Woodenworld upratovali VDL 
Dekan fakulty prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. a člen poradného zboru 
rektora pre dielne doc. Ing Ivan Klement, CSc. si prišli pozrieť výsledok práce 
iniciatívnych študentov zo študentskej organizácie Woodenworld, ktorí 
pomáhali riaditeľovi Vývojových dielní a laboratórií (VDL) Ing. Jaroslavovi 
Ohankovi, CSc. a zamestnancom VDL s vyraďovaním zastaranej techniky           
a prebytočného materiálu. Študentov tiež potešil prísľub, že k najnovším 
prírastkom drevárskych dielní VDL, 5-osej CNC fréze a plnoautomatickej 
olepovačke, čoskoro pribudnú ďalšie moderné stroje. Personálu dielní tiež 
uľahčí prácu nový priemyselný vysávač, či vysokozdvižný vozík.  
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