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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Z rokovania Vedeckej rady TUZVO
Vedecká rada TU vo Zvolene sa zišla na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo
hybridnou formou 23. júna 2022 pod vedením jej predsedu Dr. h. c. prof. Ing.
Rudolfa Kropila, PhD., rektora univerzity.
V úvode rokovania predseda Vedeckej rady TUZVO (VR) odovzdal dekréty novým
docentom, ktorí habilitovali na TUZVO. Doc. RNDr. Judite Kochjarovej, CSc., z Katedry
fytológie Lesníckej fakulty TUZVO, ktorá bola vymenovaná za docentku v odbore
Lesnícka fytológia. Doc. Ing. Julián Tomaštík, PhD., z Katedry plánovania lesných
zdrojov a informatiky Lesníckej fakulty TUZVO, bol vymenovaný za docenta v odbore
Hospodárska úprava lesov a doc. Ing. Eva Mračková, PhD., z Katedry protipožiarnej
ochrany Drevárskej fakulty TUZVO, bola vymenovaná za docentku v odbore Záchranné služby.
Rektor TUZVO na návrh dekana Drevárskej fakulty a predsedu Vedeckej a umeleckej rady DF TUZVO prof. Ing. Jána Sedliačika,
PhD., predložil na rokovanie VR návrh na vymenovanie doc. Ing. Andrey Majlingovej, MSc., PhD., za profesorku v odbore
inauguračného konania Záchranné služby. Vedecká rada dospela k záveru, že v osobe doc. A. Majlingovej sa jedná o
uchádzačku s výraznou publikačnou a pedagogickou činnosťou, ktorá má všetky predpoklady pre vykonávanie funkcie
profesorky. Ide o vedeckú osobnosť akceptovanú vedeckou komunitou u nás aj v zahraničí a návrh na jej vymenovanie za
profesorku VR jednomyseľne schválila.
Ďalej VR prerokovala a jednomyseľne schválila dva dokumenty predložené prorektormi univerzity. Išlo o Hodnotenie
vedeckovýskumnej činnosti TU vo Zvolene za rok 2021, prezentované prorektorom pre vedeckovýskumnú činnosť prof. Dr.
Ing. Jaroslavom Šálkom a Hodnotenie vonkajších vzťahov TU vo Zvolene za rok 2021, prezentované prorektorom pre vonkajšie
vzťahy doc. Ing. Branislavom Olahom, PhD. Rektor TUZVO profesor Rudolf Kropil uviedol: „Udržať sa na špici v hodnotení
vedeckovýskumnej činnosti univerzít na Slovensku nie je jednoduché. Veľmi ma teší identifikácia 2 špičkových tímov univerzity, pričom
špičkové tímy sú len v 4 mestách na Slovensku, ako aj 11 excelentných tímov. Taktiež potešujúcou informáciou je umiestnenie
univerzity medzi top 10 najlepšími vysokými školami na Slovensku hodnotených v rebríčku SCImago.“
VR ďalej zobrala na vedomie Informáciu o projektoch operačných programov EÚ. Správu o projektoch spracovala prorektorka
pre rozvoj prof. RNDr. Danica Kačíková, MSC., PhD., v spolupráci s vedúcou Oddelenia riadenia projektov Ing. Monikou
Koreňovou, PhD. Medzi iným prof. D. Kačíková uviedla, že v najbližšom období bude nevyhnutné priebežne sledovať stratégie
čerpania eurofondov pre programové obdobie 2021-2027, resp. pripraviť sa na avizované možné čerpanie finančných
prostriedkov na rozvoj i na výskumnú činnosť univerzity z Plánu obnovy EÚ.
V ďalšom bode rokovania VR TUZVO schválila nominantov na členov výberovej komisie na obsadenie funkčného miesta
docenta alebo profesora, ako aj členov stálej pracovnej skupiny v študijnom odbore Ekonómia a manažment za univerzitné
študijné programy a novú Organizačnú smernicu TU vo Zvolene – Politiky kvality, ktorá je integrálnou súčasťou vnútorného
systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUZVO.

Akademický Zvolen 2022
V dňoch 5. – 7. júla 2022 sa vo Zvolene konal už 25. ročník medzinárodného
festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2022. Na
slávnostnom galakoncerte v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene 7. júla 2022 bol
vyhlásený laureát festivalu. Stal sa ním Univerzitný folklórny súbor Mladosť z
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Na festivale, ktorého sa zúčastnilo 6 folklórnych súborov zo Slovenska a 5 súborov zo
zahraničia, sa súťažilo o hlavnú cenu festivalu – Zvolenskú fujaru. Takmer 350 mladých
ľudí – spievajúcich, hrajúcich na hudobné nástroje či tancujúcich, súťažilo v Divadle J. G.
Tajovského. Ich vystúpenia počas festivalových večerov na Námestí SNP vo Zvolene a krojovaný sprievod mestom znovu
potvrdili záujem obyvateľov tohto regiónu o folklór v podaní slovenských, ale aj zahraničných súborov.
Všetky vystúpenia sledovala odborná porota, ktorá hodnotila hudbu, spev, tanec, námet, scénické spracovanie či autentickosť
odevov. Na základe posúdenia odbornej poroty sa víťazom festivalu stal Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Univerzity

Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý vystúpil s programovým blokom: Preleť vtáčku, preleť... Išlo o suitu hudobno-tanečných
obrazov vychádzajúcich z artefaktov tanečnej a spevnej kultúry Telgártu.
Osobitým ocenením festivalu bola Cena primátorky mesta Zvolen. Osobne ju odovzdala primátorka Lenka Balkovičová
folkloristom súboru Zobor, ktorého zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Zobor sa na
Akademickom Zvolene 2022 predstavil programom: Čiľ takto! Choreografia ich vystúpenia reflektovala rôzne vrstvy hudobnotanečnej tradície regiónu Tekov a vychádza z rôznych dostupných pramenných materiálov obci Čajkov, Rybník, Hronské
Kľačany a Kozárovce.
Ceny za jednotlivé prvky umeleckých prejavov, ako aj hlavnú cenu festivalu – Zvolenskú fujaru odovzdal súborom prorektor
Technickej univerzity vo Zvolene a prezident festivalu Branislav Olah. Vo svojom príhovore poďakoval všetkým účastníkom,
ocenil ladnosť ich pohybov a ľubozvučnosť hudby, poďakoval tiež celému organizačnému tímu a divákom za vytvorenie
vynikajúcej atmosféry.
Štafetu organizovania akademického folklórneho festivalu prevzal Milan Šimko, prorektor pre vzdelávanie Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá bude organizovať festival o rok ako Akademickú Nitru 2023. Galakoncert a
zároveň aj festival Akademický Zvolen 2022 sa tradične skončil študentskou hymnou Gaudeamus Igitur.

Etická komisia TUZVO
V súlade s Organizačnou smernicou č. 8/2021 Etický kódex a akademická integrita
na Technickej univerzite vo Zvolene rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.,
vymenoval členov Etickej komisie s účinnosťou od 2. mája 2022 na obdobie
štyroch rokov.
Členmi sa stali: Dr. phil. Mgr. Veronika Deáková, prof. RNDr. Ján Gáper, CSc. doc. Ing.
Stanislav Kucbel, PhD. JUDr. Danica Lukáčová, doc. Ing. Erika Sujová, PhD., prof. Ing. Ján
Tuček, CSc. a doc. Ing. Martin Zachar, PhD. Na prvom stretnutí Etickej komisie, ktoré sa
konalo 24. júna 2022 rektor prof. Rudolf Kropil odovzdal členom menovacie dekréty a členovia zvolili spomedzi seba predsedu
komisie. Stal sa ním doc. Martin Zachar. Rektor prof. Rudolf Kropil poďakoval členom Etickej komisie, že súhlasili s ich
vymenovaním a zároveň uviedol, že ich činnosť bude veľmi dôležitá, ale aj náročná.
Etická komisia je nezávislý poradný orgán rektora TU vo Zvolene. Jej postavenie a pôsobnosť je upravená v čl. 7 Organizačnej
smernice č. 8 /2021 Etický kódex a akademická integrita na Technickej univerzite vo Zvolene, ktorá bola schválená Vedeckou
radou TUZVO 14. decembra 2021.

Dni ruží v Arboréte Borová hora
Verejnosťou obľúbené podujatie Dni ruží organizované pracovníkmi Arboréta Borová hora sa konalo od 17. - 19. júna 2022.
Ako zvyčajne, pracovníci arboréta počas víkendových dní zabezpečili pre návštevníkov aj odborný výklad.
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