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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 
Príprava metodiky financovania vysokých škôl už začala 
Rektori najväčších výskumných univerzít sa dňa 5. júna stretli s ministrom školstva 
Jurajom Draxlerom, aby diskutovali o príprave metodiky financovania vysokých škôl            
na budúci rok. Ministerstvo tak začína pracovať na metodike oproti minulým rokom                    
s predstihom, aby na vysokých školách opäť nedošlo k rozpočtovému provizóriu. 
Minister rektorov zároveň informoval, že na budúci týždeň dôjde k transformácii 
Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ    
k vytvoreniu Výskumnej agentúry, cez ktorú sa bude čerpať štrukturálna pomoc         
pre oblasť vedy a výskumu. Vytvorenie tejto inštitúcie predpokladá národná Stratégia 
pre inteligentnú špecializáciu (RIS 3). Minister a rektori sa zhodli na tom, že je dôležité 
navyšovať váhu súťažného financovania vo financovaní vysokých škôl. Minister rektorov uistil, že ako prvý krok bude jeho snaha 
o navýšenie objemu prostriedkov, ktorý na vysoké školy ide prostredníctvom grantovej Agentúry pre podporu vedy a výskumu 
(APVV). Stretnutia sa za vysoké školy zúčastnili: Rudolf Kropil (prezident SRK a rektor TUZVO), Anton Čižmár (TU KE), Karol 
Mičieta (UK BA), Robert Redhammer (STU BA), Peter Bielik (SPU Nitra), Milan Trunkvalter (ŽU Žilina) a Ladislav Mirossay (UPJŠ). 
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/priprava-metodiky-financovania-vysokych-skol-zacala.html  
 
Pracovné stretnutie o aktuálnych otázkach spojených s ukončovaním komplexnej akreditácie vysokých škôl 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou 
zorganizovalo pracovné stretnutie k diskusii o aktuálnych otázkach spojených s ukončovaním komplexnej akreditácie vysokých 
škôl. Na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 10. júna na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
prijalo pozvanie takmer 200 účastníkov – rektorov a prorektorov vysokých škôl, dekanov a prodekanov fakúlt, ako                          
aj administratívnych zamestnancov zodpovedných za vzdelávanie, resp. akreditáciu študijných programov. Cieľom stretnutia, 
ktoré viedol prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., 
bolo vytvorenie priestoru na zodpovedanie otvorených otázok v súvislosti s odporúčaním MŠVVaŠ SR pre vysoké školy                   
v súvislosti s prebiehajúcou komplexnou akreditáciou ich činností a organizáciou akademického roka 2015/2016. Hlavným 
bodom programu bolo vystúpenie riaditeľa odboru vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR Mgr. Jozefa Jurkoviča, ktorý            
po prezentácii na tému „Ako ďalej po komplexnej akreditácii činností vysokých škôl“ odpovedal na otázky z pléna.  
http://www.minedu.sk/data/att/8412.pdf  
 
Jubilujúce Arborétum Borová Hora 
Vrcholným podujatím spájajúcim sa s päťdesiatym výročím založenia Arboréta Borová 
hora bola medzinárodná vedecká konferencia Dendroflóra strednej Európy – využitie 
poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi, ktorá sa konala v dňoch 10. a 11. júna     
na Technickej univerzite vo Zvolene a v priestoroch arboréta. Hlavným cieľom 
podujatia bolo poukázať na význam a úlohy arborét a botanických záhrad ako 
vedecko-pedagogických ustanovizní a pracovísk so širokým celospoločenským 
významom a na nové trendy vo vedeckom výskume drevín stredoeurópskeho 
priestoru. Počas dvoch dní odznelo 28 vedeckých prednášok a odborných referátov. 
Bohatého programu medzinárodnej vedeckej konferencie sa zúčastnilo takmer           
90 účastníkov. Vedecké práce prezentované a publikované na tomto podujatí spojili 
popredných odborníkov zaoberajúcich sa predmetnou problematikou z Českej republiky, Chorvátska, Nemecka, Poľska, 
Slovenska.  
 
Česko-slovenská súťaž v hre na lesnicu a poľovnícky roh 
Dňa 6. júna sa v meste Malacky konala prvá Česko-slovenská súťaž v hre na poľovnícke hudobné nástroje. Súťaž mala 
medzinárodný charakter, zúčastnili sa jej trubači zo Slovenskej, Českej republiky a z Poľska. Súťaže sa zúčastnilo   
8 študentov Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. V kategórii sólisti na lesnice in B mala LF dvoch zástupcov. Zuzana 
Karnóková sa umiestnila na 10. mieste a Tomáš Burzala sa umiestnil v konečnom poradí na 1. mieste. Kategória sólisti                  
na poľovnícke rohy in B mala v súťaži troch zástupcov LF. Oskár Takács sa umiestnil na 7. mieste, Ivana Bučková v konečnom 
poradí na 2. mieste a víťazom tejto kategórie sa stal Valentín Priehoda. Lesnícka fakulta bola zastúpená v kategórii súbory in B 
súborom Zvolenský dixilent. Táto kategória bola zvláštna tým, že sa súťažilo v dvoch kolách a najlepších päť súborom postúpilo 
do veľkého finále. Súbor Zvolenský dixilent v prvom kole skončil na prvom postupovom mieste a následne vo veľkom finále 
potvrdil svoje kvality a stal sa víťazom tejto kategórie. Súbor súťažil v zložení T. Burzala, O. Takács, V. Priehoda, I. Bučková,        
Bc. Veronika Lehotská. V kategórii praktický trubač mala LF dvoch zástupcov. Viktor Varga sa umiestnil na 5. mieste a Martin 
Brezáni na 6. mieste. 

http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/priprava-metodiky-financovania-vysokych-skol-zacala.html
http://www.minedu.sk/data/att/8412.pdf


 
Kolégium rektora na výjazdovom zasadnutí 
Kolégium rektora Technickej univerzity vo Zvolene rokovalo na výjazdovom 
zasadnutí v zariadení Vysokoškolského lesníckeho podniku v Breznickej doline 
dňa 24. júna. Toto zasadnutie bolo prvým formálnym zasadnutím na tomto 
zariadení od jeho rekonštrukcie. Skôr ako kolégium začalo rokovať, hlavná 
kontrolórka TUZVO Ing. Evka Mihálová, ktorá odchádza, sa rozlúčila s členmi 
kolégia. Slová vďaky za jej dlhoročnú prácu predniesol rektor TUZVO         
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. Kolégium malo ďalej na programe výsledky 
hospodárenia. Výsledky hospodárenia TUZVO sa dostali na historické 
maximum. Podľa slov pána rektora, očakávania boli naplnené na 200 %. 
V absolútnych číslach patríme medzi 5 univerzít s najlepším výsledkom 
hospodárenia, ale v relatívnych číslach sme úplne v popredí. Kvestor TUZVO doc. Ing. Josef Drábek, CSc. vyzdvihol fakt,  
že opatrenia, ktoré boli vykonané v roku 2013 sa pozitívne odzrkadlili na výsledkoch hospodárenia. Ďalej sú naplánované 
opatrenia v oblasti znižovania nákladov najmä v oblasti energií a viaceré investície. Predseda Akademického senátu TU                
vo Zvolene prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. pozitívne hodnotil ponímanie ekonomických priorít vedenia a tiež vyzdvihol 
hospodárenie Vysokoškolského lesníckeho podniku. Kolégium rektora sa zaoberalo aj vážnymi témami poklesu študentov 
a systematizácii pracovných miest. Po formálnej časti rokovania malo kolégium na programe odbornú exkurziu s výkladom 
riaditeľa VšLP Ing. Ľubomíra Ivana, PhD.  
 
10. ročník Letnej školy pre mladých profesionálov 
Od soboty 20. júna do soboty 27. júna sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene konal 10. ročník Letnej školy pre 
mladých profesionálov. Hlavným cieľom tohto medzinárodného projektu je príprava mladých profesionálov, expertov a politikov 
na ďalší odborný a kariérny postup v zahraničnej a bezpečnostnej politike. Prednášky a interaktívne diskusie boli vedené 
poprednými odborníkmi z medzinárodných a slovenských organizácii. Geograficky je projekt zameraný na priestor krajín V4, 
východnú Európy, balkánske štáty a Južný Kaukaz. Na Letnej škole participuje každoročne približne 30 účastníkov. Celkový počet 
doterajších absolventov je viac ako 250 z 20 štátov. V tomto roku mala letná škola zastúpenie účastníkov z 8 krajín – Gruzínska, 
Arménska, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Českej republiky, Maďarska a Slovenska. Absolventi Letnej školy po skončení 
získajú certifikát o účasti a stanú sa členmi siete NYP – Network of Young Professionals. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnil 
prorektor pre vonkajšie vzťahy TU vo Zvolene doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., ktorý poďakoval Centru pre európske 
a severoatlantické vzťahy (Centre for European and North Atlantic Affairs), že si pre toto podujatie vybrali práve Zvolen 
a Technickú univerzitu.  
 
Študent TUZVO uspel vo výbere študentov do Sokratovho inštitútu 
Podľa rozhodnutia odbornej komisie z júna 2015 bude v  rámci projektu Sokratov inštitút v akademickom roku 
2015/2016 študovať 20 študentov z rôznych univerzít (napr. Masarykova univerzita, Univerzita Komenského, 
Univerzita Mateja Bela, Slovenská technická univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Ekonomická 
univerzita) a rôznych odborov (napr. právo, žurnalistika, sociálna psychológia, robotika, čínština 
a medzikultúrna komunikácia, udržateľné poľnohospodárstvo, hospodárska diplomacia, architektúra). 
Technickú univerzitu vo Zvolene bude zastupovať Michal Frankovič – študent Fakulty ekológie 
a environmentalistiky.  

 
Futbalový „turnaj troch univerzít“ 
Tradičný turnaj zamestnancov troch univerzít, ktoré vznikli v roku 1952 z Košickej 
Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva, a to: Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach  a Technická univerzita vo Zvolene, sa tento rok bude konať 17. septembra 
2015 na futbalovom štadióne v Kováčovej pri Zvolene. Turnaj organizuje Univerzitná 
odborová organizácia zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene pod patronátom 
rektora Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. Slávnostné 
vyhodnotenie turnaja bude v jedálni Technickej univerzity vo Zvolene na Barinách. Po 
turnaji budú tradične vyhodnotení: najlepší obranca, najlepší strelec a najlepší brankár. 

Na športové podujatie sú pozvaní všetci zamestnanci Technickej univerzity vo Zvolene a všetci priaznivci futbalu. Pre dopravu 
záujemcov z radov zamestnancov bude k dispozícii univerzitný autobus. Príďte povzbudiť našich reprezentantov! 
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