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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 
Zasadal Akademický senát TU vo Zvolene 
Dňa 18. mája sa uskutočnilo zasadnutie Akademického senátu TU vo Zvolene. Senát jednomyseľne schválil Výročnú správu 
o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2014, ktorú na zasadnutí predstavil kvestor doc. Ing. Josef Drábek, CSc. Senát schválil           
aj Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2014, ktorú v prezentácii predstavila prorektorka pre rozvoj                           
prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD. Rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. zvýraznil najdôležitejšie fakty správ a senát 
oboznámil s počtami študentov, ktorí sa hlásia na štúdium na TUZVO. Trend vývoja počtu prihlásených študentov na TUZVO 
kopíruje krivku demografického vývoja na Slovensku. Poznamenal, že tento trend prevláda aj na ostatných vysokých školách. 
V ďalšom bode rokovania AS zvolil prof. Ing. Dušana Gömöryho, DrSc.  za člena Rady VŠ za TU vo Zvolene na obdobie rokov    
2015 – 2019.   

Správna rada TU vo Zvolene má nových členov 
V pondelok 25. mája sa zišla na svojom zasadnutí Správna rada TU vo Zvolene            
pod vedením jej predsedu Ing. Miroslava Kuseina a za účasti rektora TUZVO                
prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., prorektorky pre rozvoj prof. RNDr. Danice Kačíkovej, 
PhD. a prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD. Rektor 
TUZVO predstavil nových členov Správnej rady TU vo Zvolene, ktorých minister 
školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenoval do funkcie s účinnosťou od 27. apríla 
2015: Drhc. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. – prorektora Ekonomickej univerzity               
v Bratislave; Ing. Ľuboša Németha – generálneho riaditeľa Národného lesníckeho 
centra vo Zvolene; Ing. Dušana Mráza – prezidenta Doprastavu, a. s., Bratislava;             
doc. Ing. Josefa Drábeka, CSc. – kvestora TU vo Zvolene a Ing. Igora Viszlaia – študenta 

doktorandského stupňa štúdia na Lesníckej fakulte TU  vo Zvolene. Správna rada na záver zobrala jednomyseľne so súhlasom     
na vedomie Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene  za rok 2014 aj Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok       
2014 a jednomyseľne schválila rozpočet TU vo Zvolene na rok 2015. 
 http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/z-rokovania-spravnej-rady-tu-vo-zvolene.html  
 
Minister školstva hovoril s rektormi o eurofondoch 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler sa 18. mája stretol 
s rektormi najväčších výskumných univerzít: Rudolfom Kropilom – prezidentom SRK 
a rektorom TUZVO, Antonom Čižmárom – rektorom TUKE, Karolom Mičietom – 
rektorom UK, Robertom Redhammerom – rektorom STU, Tatianou Čorejovou – 
rektorkou UNIZA, Jurajom Černákom, prorektorom pre vedu a výskum za rektora UPJŠ 
v Košiciach, Jánom Gadušom, prorektorom pre vedu a výskum za rektora SPU Nitra a 
Štefanom Mihinom, predsedom SAPV. Témou stretnutia bola pripravenosť Slovenska 
na čerpanie eurofondov v novom programovom období. Na rokovaní bol prítomný aj 
predseda SAV Pavol Šajgalík. Prítomní sa zhodli na nevyhnutnosti urýchleného 
schválenia Akčného plánu k Stratégii inteligentnej špecializácie RIS3, ktoré je podmienkou pre začatie čerpanie eurofondov. 
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/minister-skolstva-hovoril-rektormi-eurofondoch.html  

 
Ministerská konferencia v Jerevane 
V dňoch 14. – 15. mája sa uskutočnilo v Jerevane stretnutie ministrov školstva              
47 európskych krajín – EHEA (European Higher Education Area), ktorého cieľom bolo 
tiež znovu potvrdiť a ďalej viesť spoluprácu 
v oblasti rozvíjania vysokoškolského vzdelávania       
a venovalo sa aj problematike Bolonského 
procesu. Členom slovenskej delegácie bol               
aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
a rektor TUZVO prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.          
Na konferencii sa hovorilo o prehlbovaní 
spolupráce, zlepšení vzájomného uznávania 

kvalifikácií, čím by sa zlepšila schopnosť študentov sťahovať sa z jednej krajiny do druhej 
a ich prístup na európsky pracovný trh, teda ich zamestnanosť. Zhodli sa na tom,                   
že európske vysoké školy by mal byť schopné spolupracovať a vymieňať si študentov a zamestnancov na základoch dôvery, 
transparentnosti a kvality. Dohodli sa, že sa bude viac pozornosti venovať monitorovaniu kvality vzdelávania. Vyššie vzdelanie 
v európskych krajinách by mala zvýšiť svoju medzinárodnú konkurencieschopnosť. EHEA podporuje strategické partnerstvá 
s ostatnými regiónmi sveta, aby sa spoločná akademická kultúra mohla  ďalej rozvíjať.  
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EUA zdôrazňuje prínos výskumu pre spoločnosť 
Približne 400 predstaviteľov európskych univerzít sa stretlo 15. – 16. apríla 2015 na výročnej konferencii Európskej asociácie 
univerzít (EUA) v Antverpách. Na konferencii sa zúčastnil prezident SRK a rektor TUZVO prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. Počas 
zasadnutia Rady EUA sa hovorilo o nových príležitostiach na zvýšenie výskumnej kapacity univerzít zlepšením výskumnej 
spolupráce. Pozornosť venovali aj vzniku hnutia Science 2.0. Horúcou témou bola energetická únia. Európska únia chce do roku 
2050 znížiť emisie skleníkových plynov o 80-90 % oproti úrovni z roku 1990. Pre dosiahnutie tohto cieľa potrebuje výskum, 
vzdelávanie a inovačný potenciál vysokých škôl. Po zasadnutí Rady si členovia Valného zhromaždenia EUA zvolili Rolfa Tarracha, 
rektora Luxemburskej univerzity, za prezidenta a zvolili piatich nových členov predstavenstva.   
 
Univerzitné INRO naživo zo Zvolenského zámku  
Internátne rozhlasové štúdio INRO Zvolen vysielalo z priestorov Slovenskej národnej 
galérie Zvolenského zámku počas celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré 
sa uskutočnilo v sobotu 16. mája. Dvojhodinový vysielací čas venovalo INRO svojej 
histórii – histórii najstaršieho, nepretržite vysielajúceho internátneho rozhlasového 
štúdia, histórii Technickej univerzity vo Zvolene, ale aj súčasnosti. Pre návštevníkov 
komnát zvolenského zámku pripravili rôzne workshopy, podelili sa s nimi o to, ako to 
vyzerá za mikrofónmi počas vysielania a tiež, ako sa pripravujú relácie. Záujemcovia     
si vyskúšali jazykové rozcvičky. Tí, ktorí mali záujem, si mohli vyskúšaj aj moderovanie 
rozhovoru.  

Posledné prijímanie do Cechu hasičského  
V pondelok  4. mája sa v rámci študijného odboru Ochrana osôb a majetku uskutočnilo 
posledné prijímanie študentov prvého ročníka do Cechu hasičského (študentského). 
Symbolické uvedenie do hasičského života študentov prvého ročníka malo jedno 
základné kritérium, a to zisk 23 kreditných bodov, čo zodpovedá úspešnému 
absolvovaniu všetkých povinných predmetov v rámci zimného semestra. Napriek 
tomuto prísnemu kritériu sa na slávnosti za prítomnosti členov Katedry protipožiarnej 
ochrany a vedenia Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany detviansko-
zvolenského zúčastnilo až  51 študentov, čo je rekord v histórii tohto podujatia. Ktorí 
študenti boli prijatí do cechu sa dozviete v ďalšom čísle časopisu TUZVO.  

 
Úspešná reprezentácia študentov TUZVO na  študentskej konferencii  MASTER 2015 
Lesnická a dřevarská fakulta Českej zemědělskej univerzity v Prahe organizovala          
11. mája druhý ročník študentskej konferencie MASTER 2015. Tejto zaujímavej                
a podnetnej akcie, ktorej zmyslom bolo umožniť študentom odprezentovať svoj 
tvorivý potenciál vedeckovýskumných aktivít v oblastiach prírodovednej, technickej                    
a ekonomickej, sa zúčastnili aj študenti TU vo Zvolene – Bc. Marek Debnár, Bc. Diana 
Gurová, Bc. Tomáš Iľko, Bc. Andrej Masaryk a Bc. Jozef Výbošťok. V tvrdej konkurencii    
sa nestratili. V rámci technicko-ekonomickej sekcie obsadil druhé miesto Bc. Marek 
Debnár s témou „Drevodomy a ich potenciál“. Tretie miesto v tej istej sekcii obsadil    
Bc. Andrej Masaryk s témou „Dopad úpravy Seleckého potoka na geobiocenózu“. 
Obom študentom bolo taktiež ponúknuté Korfofo doktorandské štipendium (10 000 CZK).  
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/uspesna-reprezentacia-studentov-tuzvo-studentskej-konferencii-
master-2015.html  

 
Motivačný workshop pre študentov stredných a vysokých škôl 
V dňoch 11. – 15. mája sa na pôde Drevárskej fakulty TU vo Zvolene organizoval 
v poradí už druhý motivačný workshop pre študentov stredných a vysokých škôl, ktoré 
sú zamerané na technológiu spracovania dreva. Projekt „Motivational workshops      
for vocational students to continue studies into higher level“ má za cieľ motivovať 
mladých ľudí pre štúdium na univerzite alebo pre kariéru vo vede a výskume. V rámci 
projektu prechádzajú vybraní uchádzači celým procesom tvorby nového materiálu     
od jeho zrodenia, cez testovanie vlastností, úprav a vylepšovaní až po umiestnenie      
na trhu. Po úvodných prednáškach boli vytvorené zmiešané skupiny, v ktorých testovali 
svoj materiál. Počas dvoch dní prešli jednotlivými skúškami zameranými hlavne                    
na povrchové vlastnosti nového produktu. Výsledky vyhodnotili a spracovali. Súčasťou 

workshopu bola aj prezentácia dosiahnutých výsledkov. Projekt, ktorý je realizovaný v rámci programu ERASMUS+ pod kľúčovou 
aktivitou KA2 „Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov“ je výsledkom niekoľkoročnej úspešnej spolupráce 
Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a Lahti University of Applied Sciences. Počas posledných troch rokov bola 
téma prípravy a realizácie spoločného projektu predmetom niekoľkých výmenných pobytov pracovníkov oboch inštitúcií. 
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Je Afrika jedna krajina? 
Keď sa povie Afrika, čo si predstavíte? O mnohých jej tvárach, našich predsudkoch a stereotypoch, riziku 
nebezpečenstva jediného príbehu, o spasiteľskom komplexe aj o ovplyvniteľnosti a zraniteľnosti tvárou tvár     
v príbehu nigérijskej spisovateľky Ngozi Adichie môžete premýšľať pri novom e-learningu Etika médií                 
v globálnom vzdelávaní. Vznikol v rámci projektu Globálne vzdelávanie v súvislostiach, ktorý realizuje 
Technická univerzita vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica s podporou 
SlovakAid. E-learning si môžete prejsť bezplatne na: http://www.sokratovinstitut.sk/e-learning/files/ 
 

Záujem o Dni rododendronov v Arboréte Borová hora narastá 
Tematicky zameraná celotýždňová akcia Dni rododendronov prezentujúca dlhoročnú 
prácu pracovníkov Arboréta Borová hora sa postupne stáva dôležitou súčasťou jeho 
imidžu a tým aj formovania pozitívneho obrazu Technickej univerzity vo Zvolene 
medzi odbornou, ale aj laickou verejnosťou. Počas 21. kalendárneho týždňa roku                
2015 navštívilo arborétum celkovo 1 608 návštevníkov. Už piaty rok sa počas víkendu 
organizujú vstupy s odborným výkladom zameraným na oboznámenie                        
návštevníkov so zbierkami arboréta, rododendronmi a azalkami. Návštevníkom boli 
poskytnuté informácie o pôvode, nárokoch a o pestovaní týchto drevín. Okrem 
individuálnych návštevníkov využilo sprevádzanie šesť exkurzií, medzi ktorými boli    
aj zahraniční návštevníci z Fínska, Maďarska, Poľska a Talianska.  

 
Futbalový turnaj univerzít 
Študenti Technickej univerzity vo Zvolene sa dňa 19. mája zúčastnili na 4. ročníku 
futbalového turnaja univerzít ,,O pohár rektora UCM v Trnave“, na ktorom obsadili 
konečné 3. miesto. V konkurencii prihlásených 8 družstiev sa naši futbalisti nestratili 
a po neúspešných troch ročníkoch, doniesli domov pohár a množstvo príjemných 
zážitkov. O tom, že výkon nášho družstva upútal pozornosť svedčí pozvanie                   
na budúcoročný turnaj opäť do Trnavy a Košíc. Našu univerzitu na podujatí 
reprezentovali študenti: Jozef Dzurus – kapitán družstva, Matej Mašlej, Jakub 
Demjanič, Miroslav Hoľko, Michal Dedina, Ján Polomský, Samuel Kačmar,                
Jakub Bohačík a Marek Sirotiak.   
 

VšLP športoval na Kráľovej  
Vedenie Vysokoškolského lesníckeho podniku a Základná organizácia Odborového 
zväzu pri Vysokoškolskom lesníckom podniku (VšLP) zorganizovali dňa 29. mája      
v nádhernom prostredí Javoria spoločensko-športové podujatie pre všetkých 
zamestnancov VšLP. Podujatie oficiálne otvoril riaditeľ VšLP Ing. Ľubomír Ivan, PhD.   
so slovami, že by bol rád, keby sa z tohto podujatia stala tradícia. Podujatie sa konalo 
v krásnom prostredí Lunterovho ranča v rekreačnej oblasti Kráľová. Za slnečného 
počasia si približne dve tretiny všetkých zamestnancov VšLP mohli vyskúšať viaceré 
športové disciplíny. Dobrú mušku si mohli otestovať pri streľbe zo vzduchovky       
alebo streľbe z luku. Hod polenom do diaľky zaujal najmä silných pánov. Zaujímavou 
disciplínou bol hod podkovou na cieľ, ktorý si vyžadoval veľkú presnosť. Medzi ďalšie 
zaujímavé disciplíny, ktoré si mohli účastníci vyskúšať bolo pílenie dreva alebo plieskanie korbáčom. 
http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/dalsie_organizacne_sucasti/vysokoskolsky-lesnicky-podnik/nova-
adresar/aktuality.html  
 
Ďalší ročník Sokratovho inštitútu  
Do 3. ročníka projektu Sokratov inštitút sa prihlásilo 61 študentov a absolventov z 18 univerzít, z ktorých      
na základe prihlášok, motivačných listov a osobných rozhovorov vybrala komisia cieľovú skupinu                     
20 študentov rôznych odborov. Tých od septembra 2015 do júna 2016 čaká každý mesiac štvordňový 
workshop s lektormi z USA, Kanady, Veľkej Británie, Čiech aj Slovenska. V júli 2016 na záverečnom kolokviu 
ukončia štúdium obhajobou svojich ročných mikroprojektov. Sokratov inštitút realizuje Technická univerzita   
a CEEV Živica s podporou ZSE a. s. Viac: www.sokratovinstitut.sk.  
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