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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Nový dekan Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO
Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., na
základe návrhu Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky
Technickej univerzity vo Zvolene, vymenoval 7. januára 2019 do funkcie dekana Fakulty
environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene doc. Ing. Pavla
Beňa, PhD., s účinnosťou od 15. januára 2019.

Made in Paper
Výstava s názvom Made in Paper je spoločným projektom Technickej univerzity vo
Zvolene a Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Bola otvorená 17. januára 2019 v
priestoroch SNG na Zvolenskom zámku za účasti dekana Drevárskej fakulty prof. Ing.
Jána Sedliačika, PhD. Študenti z Katedry dizajnu nábytku a interiéru Technickej
univerzity vo Zvolene a Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne inšpirovaní papierom skúmali
jedinečné vlastnosti tohto materiálu ako nosného konštrukčného materiálu, ktorý by
mohol byť aplikovaný napríklad pri výrobe nábytku. Kreatívni mladí študenti z
TUZVO a UTB navrhli a vyrobili kusy nábytku z papiera. Predstavili tak nábytok, ktorý
môže byť zábavný, ale aj praktický, ekologicky šetrný a ľahko vyrobiteľný. Výstava
Made in Paper je určená pre tých, ktorí hľadajú skvelú zmes nápadov a prác od
študujúcich návrhárov. Vystavené práce bolo možné vidieť v SNG na Zvolenskom zámku do 17. februára 2019.

Voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu TUZVO
Akademická obec hlasovala v štvrtý januárový týždeň. Akademický senát
v novom zložení bude vykonávať svoju prácu v období od 13. marca 2019 do 12.
marca 2023. Voľby do AS TUZVO boli rozdelené do piatich pracovných dní.
Postupne sa k volebnej urne dostavili členovia akademickej obce zo všetkých
fakúlt a ostatných organizačných súčastí univerzity. Voľby začali v pondelok 21.
januára 2019. Ako prví volili členovia akademickej obce Fakulty ekológie
a environmentalistiky. Voľby pokračovali nasledujúci deň Lesníckou fakultou. V stredu 23. januára 2019 volila Fakulta
environmentalistiky a výrobnej techniky. Následne vo štvrtok Drevárska fakulta. V piatok 25. januára 2019 volili členovia AO
z rektorátu a ostatných organizačných súčastí univerzity.
Zloženie nového AS TUZVO zamestnaneckej časti.
Členovia AS TUZVO za FEE: doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Ing. Juraj Modranský, PhD., doc. Ing. Michal Wiezik, PhD., Mgr. Atilla
Rácz, PhD., Ing. Miroslav Vanek, PhD.
Členovia AS TUZVO za LF: prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., Ing. Pavol Hlaváč, PhD., prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., doc. Ing.
Katarína Střelcová, PhD., prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
Členovia AS TUZVO za FEVT: Ing. Ján Turis, PhD., doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD., doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., doc. Ing. Richard
Hnilica, PhD., doc. Ing. Helena Čierna, PhD.
Členovia AS TUZVO za DF: doc. Ing. Ivan Klement, CSc., doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD., doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., Ing.
Veronika Veľková, PhD., doc. Ing. Richard Kminiak, PhD.
Členovia AS TUZVO za OOS: Ing. Mgr. Erik Selecký, PhD., Ing. Ľubomír Ivan, PhD.

Robohranie 2019
Spoločná súťaž žiakov základných a stredných škôl a študentov TUZVO Robohranie
2019 sa konala 29. – 30. januára 2019 na Katedre výrobnej a automatizačnej techniky
FEVT. Súťažilo sa v 2 – 3 členných tímoch. Úlohou stredoškolákov a vysokoškolákov
bolo zostaviť a naprogramovať robotov Sumo. Zadanou témou pre žiakov
základných škôl bolo postaviť Robot z budúcnosti. Do súťaže pre stredoškolákov a
vysokoškolákov TUZVO sa prihlásilo 13 tímov (31 súťažiacich). Prvé miesto získali
Nikolas Molnár a Adrian Szacsko z Gymnázia vo Fiľakove. Do súťažnej prehliadky
robotov pre základné školy bolo prihlásených 10 tímov (23 súťažiacich). Prvé miesto
získali Martin Hronský, Patrik Olajec a Július Malý zo Základnej školy s Materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom.
Jednou zo súťažných aktivít bola REKLAMA, kde mali žiaci za úlohu pripraviť krátke video alebo výstižnú fotografiu, ktorá
zachytáva ich robota a ľubovoľný výrobok alebo aktivitu sponzora aktivity. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/robohranie-20191
Reportáž v relácií Farmárska revue – AGROMET
V utorok 29. januára 2019 natočil televízny štáb RTVS z relácie Farmárska revue reportáž
o demonštračnom objekte AGROMET, ktorý je súčasťou vyriešeného projektu KEGA s názvom
„Interaktívny monitor sucha – nástroj pre transfer poznatkov o riziku sucha v krajine do výučby a
reálnej praxe“ realizovanom na Lesníckej fakulte v rokoch 2016–2018. Demonštračný objekt
AGROMET, ktorý bol predmetom reportáže, ukazuje možnosti a uplatniteľnosť on-line monitoringu
poveternostných podmienok v každodennej praxi poľnohospodárskej spoločnosti AGROPONIKY,
s.r.o. Zároveň slúži ako motivácia pre ďalšie firmy z lesníckeho, agrárneho či komunálneho sektora,
na aktívne zapojenie sa do výskumno-vývojovej spolupráce s Lesníckou fakultou, ktorá prináša
praktické a hodnotné výsledky pre všetky zainteresované strany. Pre výskumných a pedagogických
pracovníkov Katedry prírodného prostredia je demonštračný objekt zároveň prostriedkom ako
ukázať študentom, že sa výsledky bioklimatologického či agrometeorologického výskumu v praxi
uplatňujú a má význam sa vede zo strany študentov aktívne venovať.
Zimný športový deň zamestnancov TUZVO
Záujem zamestnancov TUZVO o outdoorové športové aktivity rastie. Tohtoročný
zimný športový deň zamestnancov TUZVO, ktorý sa konal 31. januára 2019, bol toho
dôkazom. Zaznamenal historicky najvyšší počet účastníkov. Športový deň
zamestnancov a doktorandov
TUZVO sa konal za skvelých poveternostných
podmienok, ktoré robili pobyt na vzduchu a šport ešte príjemnejšími. Viac ako 80
priaznivcov zimných športov
z radov zamestnancov univerzity sa zúčastnilo
celodenného programu, ktorý zahŕňal zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, turistiku
zasneženou prírodou pohoria Kremnických vrchov a pobyt vo wellness centre.
Fantastické snehové podmienky na zjazdovke, ako aj vynikajúco upravené bežkárske
trate v lyžiarskom stredisku Skalka aréna a príjemné počasie boli zárukou krásneho
dňa. Počas celej doby športovcov sprevádzali a podporovali kolegovia z Ústavu telesnej výchovy a športu TUZVO, ktorí zimný
športový deň na Skalke zorganizovali už po šiestykrát v spolupráci s Univerzitnou odborovou organizáciou. Chutné obedové
balíčky a teplý čaj pre zúčastnených pripravili zamestnanci ŠDaJ TUZVO.

1. Info dni SAIA: Rozhýb sa a získaj skúsenosti zo sveta! Informačný deň o štipendiách cez SAIA, 19. 2. 2019, SDLK
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2. Burza vrúbľov starých a krajových odrôd ovocných drevín, 26. 2. 2019, SDLK
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