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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Rektor TU vo Zvolene profesor Rudolf Kropil opätovne zvolený za prezidenta SRK
Dňa 30. mája sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 76. riadne zasadnutie
Slovenskej rektorskej konferencie, jedného z orgánov reprezentácie vysokých škôl.
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie na zasadnutí zvolili prezídium, ktoré je
výkonným orgánom SRK a tvoria ho prezident a dvaja viceprezidenti. Prezidentom SRK
bude v nasledujúcich dvoch rokoch opätovne profesor Rudolf Kropil, rektor Technickej
univerzity vo Zvolene. Viceprezidentmi SRK budú profesor Karol Mičieta, rektor
Univerzity Komenského v Bratislave a profesor Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity
v Trnave. Menovaným začne plynúť druhé funkčné obdobie dňom 5. júna 2016. Rudolf
Kropil za priority pokračovania svojho mandátu na čele SRK považuje presadzovanie
požiadavky na zvýšenie finančných zdrojov pre vysoké školy z verejných zdrojov, trvalé zvyšovanie kvality vysokoškolského
vzdelávania
a propagáciu
slovenského
vysokého
školstva
v národnom
a medzinárodnom
prostredí.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/rektor-tu-vo-zvolene-profesor-rudolf-kropil-opat-zvoleny-zaprezidenta-srk.html
Pravda: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/394715-prezidentom-slovenskej-rektorskej-konferencie-sa-stal-znova-kropil/
Slávnostný krst učebnice Poľovníctvo
Dňa 5. mája sa konal na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene pod gesciou Katedry ochrany
lesa a poľovníctva LF TU vo Zvolene a Vysokoškolského lesníckeho podniku TU
vo Zvolene XXIX. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Poľovnícky
manažment a ochrana zveri 2016“. V jej úvode bol vykonaný krst vysokoškolskej
učebnice POĽOVNÍCTVO od autorov prof. Ing. Petra Garaja, CSc. a prof. Ing. Rudolfa
Kropila, CSc. Učebnicu slávnostne pokrstili Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident
Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu, prof. RNDr. Milan
Marčok, DrSc., bývalý rektor TU vo Zvolene, doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc., z Fakulty
lesníckej a drevárskej Českej zemědelskej univerzity v Prahe a Ing. Milan Garaj, riaditeľ
Odštepného závodu Topoľčianky, Lesy SR. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/krst-knihypolovnictvo.html
Hodnotenie uplynulého roka na VšLP
V pondelok 9. mája sa uskutočnilo zasadnutie Poradného zboru rektora Technickej
univerzity vo Zvolene pre Vysokoškolský lesnícky podnik (VšLP). V úvode rokovania
rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., predstavil nových členov poradného
zboru, ktorými sú prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc., z Univerzity veterinárneho lekárstva
a farmácie v Košiciach a doc. Ing. František Chudý, CSc., z Katedry hospodárskej úpravy
lesov a geodézie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. Predseda poradného zboru Ing. Tibor
Lebocký, PhD., zhodnotil odpočet jednotlivých úloh. V súvislosti s hospodárskym
výsledkom, ktorý bol vyšší, ako sa predpokladal, na úrovni 475 tisíc eur, vyjadril veľkú
spokojnosť. Riaditeľ VšLP Ing. Ľubomír Ivan, PhD., doplnil predsedu poradného zboru a v skratke predstavil Správu o výsledkoch
ročného rozboru činnosti a hospodárenia Vysokoškolského lesníckeho podniku. VšLP plánuje v blízkej budúcnosti obnovu
strojového a technického parku a budovanie lesných ciest na zlepšenie podmienok pri ťažbe dreva. V závere zasadnutia rektor
TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., poďakoval pracovníkom VšLP za ich prácu. Podnik svojím hospodárením pomáha
k výsledkom, ktoré univerzita dosahuje, a pomáha tiež k dobrej akceptácii, ktorú univerzita dosiahla. Viac o zasadnutí Poradného
zboru sa dozviete v ďalšom čísle časopisu TUZVO.
Medzi najúspešnejšími športovými kolektívmi mesta Zvolen za rok 2015 sú aj
volejbalistky TJ Slávia TU Zvolen
V pondelok 23. mája rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., osobne privítal
členov úspešného kolektívu družstva volejbalistiek TJ Slávia TU vo Zvolene, ktoré
po získaní 6. miesta v extralige žien, dosiahlo aj ďalší úspech. Družstvo volejbalistiek TJ
Slávia TU Zvolen získalo cenu za najúspešnejší športový kolektív dospelých mesta
Zvolen za rok 2015. Na spoločnom stretnutí rektora s prezidentom klubu PeadDr.
Stanislavom Azorom, PhD., manažérom klubu Ing. Ľubomírom Havranom, kapitánkou
družstva Ing. Janou Tužinskou a prorektorom pre pedagogickú prácu TU vo Zvolene RNDr. Andrejom Jankechom, PhD., zhodnotili
úspešný priebeh celej sezóny, spoločnú spoluprácu klubu s univerzitou a prerokovali predpoklady, podmienky ďalšej spolupráce

a podpory v nasledujúcej sezóne. Prítomní sa zhodli, že šport k univerzitnému životu neodmysliteľne patrí a je dôležitým
faktorom vytvárania dobrého obrazu TU vo Zvolene. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/volejbalistkytj-slavia-tu-zvolen-3.html
23. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre
V dňoch 24 – 27. mája sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre konal tradičný veľtrh
strojárstva pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Za Technickú univerzitu
vo Zvolene sa výstavy zúčastnila Drevárska fakulta, po boku ďalších technicky
zameraných fakúlt slovenských univerzít. Slávnostné otvorenie veľtrhu
sa uskutočnilo v utorok 24. mája za účasti štátneho tajomníka Ministerstva
hospodárstva Rastislava Chovanca, odborných združení a zväzov či akademického
prostredia. Otvorenia sa zúčastnili aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie
a rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., a dekan
Drevárskej fakulty prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. Zástupcovia Drevárskej fakulty na veľtrhu prezentovali novinky vývoja
a výskumu drevárskych technológií, spracovania dreva a techniky drevených stavieb. Prezentovali tiež služby, ktoré fakulta
v tejto oblasti poskytuje. Fakulta nadviazala niekoľko kontaktov s organizáciami zastupujúcimi aj zahraničných firemných
partnerov, napríklad Slovensko-nemeckú obchodnú a priemyselnú komoru.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/23-rocnik-medzinarodneho-strojarskeho-veltrhu.html
Prezident SR vymenoval nových profesorov
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 16. mája vymenoval 42 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov
z 13 univerzít a vysokých škôl. Na slávnosti sa zúčastnil aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor TUZVO prof. Ing.
Rudolf Kropil, CSc. Medzi novovymenovanými profesormi sú aj dvaja z Technickej univerzity vo Zvolene. Prof. Ing. Jozef
Černecký, CSc. z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky bol vymenovaný za profesora v odbore energetické stroje
a zariadenia a prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. z Lesníckej fakulty bol vymenovaný za profesora v odbore ochrana rastlín.
Obidvom kolegom srdečne blahoželáme! http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/dvaja-novi-profesori-tuvo-zvolene.html
Medziuniverzitná strelecká súťaž
V piatok 13. mája sa uskutočnil 3. ročník medziuniverzitnej streleckej súťaže M 400,
ktorú organizoval Poľovnícky krúžok pri TU vo Zvolene v spolupráci s Vysokoškolským
lesníckym podnikom pod záštitou rektora TU vo Zvolene. Tak ako minulý rok, strieľalo
sa na štyri rozličné terče, a to na líšku sediacu redukovanú, srnca redukovaného, kamzíka
redukovaného a diviaka redukovaného. Na terče sa strieľalo zo vzdialenosti 50 metrov
z rôznych polôh. O Putovný pohár rektora Technickej univerzity vo Zvolene súťažilo
v nepriaznivom daždivom počasí 19 jednotlivcov a 4 družstvá. Výsledky vyhlásil riaditeľ
VšLP Ing. Ľubomír Ivan, PhD. a putovné poháre víťazom odovzdal prorektor pre
vedeckovýskumnú činnosť doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka.
Kategória jednotlivcov
Kategória družstiev
1. miesto: Rudolf Michalovský (369 bodov) 1. miesto: I. družstvo TU: Erik Kozár, Martin Divok, Zoltán Bartoš, Marcel Ganobčík (1 278 b)
2. miesto: Marcel Ganobčík (358 bodov) 2. miesto: SPU Nitra: Lukáš Lenčéš, Jakub Blaška, Ján Kutný, Jozef Čvapek, Ján Mačuga,
3. miesto: Ľubomír Olexa (343 bodov)
Henrich Čečetka, (1 092 b)
3. miesto: II. družstvo TU: Michal Maniak, Ľubomír Olexa, Samuel Pajer, Damián Gondek (1 068 b)

Deň zdravia na TUZVO
V stredu 11. mája sa konal v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene Deň zdravia. Podujatie
organizovala Komisia BOZP pri UOO TUZVO v spolupráci s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene. V rámci Dňa zdravia mali všetci
zamestnanci a študenti TU možnosť absolvovať meranie tlaku, CO monitoring (smokerlyzer), odborné
kožné vyšetrenie, ako aj odborné konzultácie týkajúce sa prevencie a udržania si dobrého zdravia.
K dispozícii bol aj prístroj, ktorý vyhodnotil množstvo vody v tele, index telesnej hmotnosti, index
telesného tuku a určil tiež minimálnu kalorickú spotrebu.
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