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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene zvolil za kandidáta na funkciu rektora prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc.
V utorok 27. októbra Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene na svojom
zasadnutí zvolil za kandidáta na funkciu rektora Technickej univerzity vo Zvolene
na funkčné obdobie rokov 2016 – 2020 súčasného rektora prof. Ing. Rudolfa Kropila,
CSc. hlasmi všetkých prítomných členov. Vo svojej vízii ďalšieho rozvoja Technickej
univerzity vo Zvolene prof. Rudolf Kropil konštatoval, že v nasledujúcom období bude
potrebné udržať si výsledky, ktoré univerzita dosiahla v procese komplexnej
akreditácie, a to udržanie si postavenia univerzitnej vysokej školy. Nosná vízia
Technickej univerzity vo Zvolene by mala fungovať na princípe modelu úspešnej a silnej
univerzity. Vo svojom prejave vyzdvihol hospodárenie univerzity, ktoré je na veľmi
dobrej úrovni. Predstavil aj investičné plány univerzity na najbližšie obdobie. Predseda
Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene odovzdal Oznámenie o výsledku
volieb na slávnostnom zasadnutí senátu v pondelok 2. novembra 2015. http://www.tuzvo.sk/files/oznamenie-vysledku-voliebkandidata-funkciu-rektora-tuzvoopr.pdf
Memorandum o spolupráci s MŽP SR
Technická univerzita vo Zvolene podpísala v Bratislave dňa 6. októbra memorandum o spolupráci s Ministerstvom životného
prostredia SR. Memorandum sa týka spolupráce pri tvorbe a riešení legislatívnych, vedeckovýskumných a vzdelávacích úloh
v oblasti lesníctva, ekológie a environmentalistiky, drevárstva, výrobnej techniky, ale aj pri tvorbe a príprave legislatívnych
procesov a koncepcií v oblasti ochrany životného prostredia a krajiny, využívania obnoviteľných zdrojov energií, vodného
hospodárstva, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a prispôsobovania sa klimatickým zmenám. Memorandum je
prejavom záujmu angažovať sa v oblasti vzájomnej spolupráce pri riešení problematiky lesného hospodárstva, poľovníctva,
ekológie a environmentalistiky, životného prostredia, dohovoru CITES, inžinierstva a technológií.
Minister školstva pokrstil našu učebnicu
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu, pokrstil
9. októbra učebnicu „Environmentálna výchova v súvislostiach“
(vydali Technická univerzita vo Zvolene a CEEV Živica, 2015).
Krstnými rodičmi sa stali Juraj Hipš (riaditeľ Centra
environmentálnej a etickej výchovy Živica), Peter Bednár (Západoslovenská
energetika, a. s.), Zuzana Gallayová (TUZVO) a Zuzana Dovalová (CEEV
Živica). 13 autorov z troch krajín (Kanada, Česká republika, Slovensko),
z troch univerzít (Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Britskej
Kolumbie, Masarykova univerzita), z vedeckého ústavu (Geografický ústav SAV), troch mimovládnych organizácií
(Sustainability Frontiers, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání) a súkromného sektora (firma na hodnotenie a testovanie žiakov EXAM testing,
spol. s r. o.). Traja profesori, docent, odborní asistenti, lektori ekocentier a vydavateľ časopisu Dobrá škola
zostavili učebnicu plnú príkladov, praktických skúseností, osvedčených metód a zadaní. Publikácia bola
vydaná v rámci projektu „Globálne vzdelávanie v súvislostiach“, ktorý bol finančne podporený Slovak Aid v rámci výzvy
č. SAMRS/2014/RV. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/minister-skolstva-pokrstil-nasu-ucebnicu.html
Biomimicry Global Design Challenge 2015
Slovenskí dizajnéri z Technickej univerzity vo Zvolene sa zaslúžili o významný
medzinárodný úspech. Tím Five4Life získal za projekt balkónového skleníka cenu
People's Choice Award v hlavnej kategórii profesionálov na prestížnej celosvetovej
súťaži Biomimicry Global Design Challenge 2015 v USA. Hlavnou výzvou pre zúčastnené
projekty bola aplikácia biomimikry princípov v zmysle inovatívnych riešení pre zlepšenie
kvality života v budúcnosti. Do súťaže sa celkovo zapojilo viac ako 1 900 riešiteľov z viac
ako 70 krajín celého sveta, ktorí pracovali v tímoch. V silnej konkurencii
sa interdisciplinárny tím z Technickej univerzity vo Zvolene kvalifikoval do finále, kde
prezentovali projekt s názvom Balcony Cultivator. O konečnom výsledku sa rozhodlo
4. októbra 2015 v Texaskom Austine za účasti ôsmich finalistov, vrátane slovenského
tímu. Tím Five4Life tvorili dizajnéri z Katedry dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej
fakulty Zuzana Tončíková a Miroslav Chovan; Aneta Pilušová (ČR) a David Jurík, ktorí
boli v čase podávania projektu študentmi prvého stupňa študijného programu Interiérový

dizajn a vedeckí pracovníci Technickej univerzity pre oblasť lesníctvo, ekológia, biológia a fyzika: Miloš Gejdoš, Tomáš Gergeľ
a Miroslav Němec.http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/biomimicry-global-design-challenge-2015.html
9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomika a manažment podnikov 2015
Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomika a manažment podnikov 2015, ktorá sa konala na pôde TU vo Zvolene v dňoch
15. – 16. októbra, sa stala už po deviaty krát platformou pre prezentáciu najnovších vedeckých poznatkov v oblasti ekonomiky
a manažmentu podnikov. Konferencia bola určená pre široký okruh akademických a výskumných pracovníkov univerzít
a odborníkov z hospodárskej praxe. Organizátorom konferencie bol Drevársky kongres Zvolen, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a Katedra podnikového hospodárstva Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. V rámci
rokovania konferencie bolo prezentovaných 104 príspevkov z 12 inštitúcií z ČR, 14 inštitúcií v SR, 5 z Poľska, z Maďarska
aj Francúzska. Viac o konferencii sa dočítate v ďalšom čísle časopisu TUZVO.
Vízia jedla – medzinárodná výstava začala u nás svoju cestu
Autori a autorky z 28 krajín Európy zostavili výstavu fotografií FOOD VISION, ktorú sme
hosťovali na Technickej univerzite v hlavnom vestibule. Všetci máme svoje obľúbené
jedlá, všetci milujeme dobré jedlo! Naše supermarkety ponúkajú obrovský rozsah
rôznych druhov potravín za „ešte nižšie“ ceny. Odvrátená strana tohto
spotrebiteľského raja: ľudia v ekonomicky rozvojových krajinách a v Európe, ktorí
pestujú alebo spracúvajú naše jedlo často horko ťažko zarobia na živobytie. Spôsob,
akým sa mnohé produkty pestujú alebo vyrábajú ničí naše životné prostredie. Nastal
čas na zmenu. Verejnosť z rôznych krajín Európy sa zapojila do fotografickej súťaže, aby
vyjadrila svoju víziu jedla, ktoré je férové a „eko“! Slovenskou víťazkou fotografickej
súťaže sa stala Nikola Winková a medzinárodnú výhru si odniesla Catarina Marinho z Portugalska za fotku “I Care”. Putovná
výstava FOOD VISION bola na Slovensku predstavená 8. a 9. 10. 2015 v Piešťanoch na certifikácii Zelených škôl. Zo Zvolena
poputuje do Bratislavy.
Kniha Súčasná spoločnosť – výzvy a vízie opäť dostupná!
Existuje na Slovensku ešte divočina? Ako sa dohodnúť s niekým, koho naozaj neznášate? Čaká našu civilizáciu
kolaps? Ako pracovať s médiami? Môže byť produkcia potravín ekologická? Čo na klimatickú zmenu dreviny?
Čo je to lokálna mena? Aké sú príklady obhajoby práv občanov na Slovensku? Čo vieme dosiahnuť vnútornou
prácou? Inšpirujú nás prírodné národy? Aj na tieto otázky hľadajú odpoveď v publikácii Súčasná spoločnosť –
výzvy a vízie Vanessa de Oliveira Andreotti, Erik Baláž, Václav Cílek, Zuzana Čaputová, Zuzana Gallayová,
Naďa Johanisová, Eva Kováčechová, Karolína Miková, Marie Stracenská, Dušan Ondrušek, Jana Škvareninová,
Ján Šlinský a Ivan Verný (lektori Sokratovho inštitútu). Prvé vydanie sa rýchlo rozchytalo. Pre veľký záujem
Technická univerzita vo Zvolene a CEEV Živica pre Vás pripravili dotlač, preto neváhajte! Cena publikácie je 10 EUR. Publikáciu je
možné zakúpiť osobne v Predajni odbornej literatúry alebo objednať vo Vydavateľstve Technickej univerzity vo Zvolene.
Športový deň zamestnancov TU vo Zvolene
Chata Technickej univerzity Junior na Tajove opäť ožila. Postarali sa o to
zamestnanci, ktorí si našli čas a zúčastnili sa letného športového dňa, ktorý
sa konal 2. októbra. Akcia začala pre peších turistov na Králikoch, odkiaľ
sa nenáročným terénom po lesnej cestičke po dvojhodinovej túre dostali
na Tajov, kde ich už čakali ostatní kolegovia. Po krátkom oddychu sa skoro všetci
zapojili do plnenia športových disciplín o „Najvšestrannejšieho zamestnanca TU“
(víťazi: Pavel Koreň a Eva Drahoňová). Súťažilo sa v streľbe zo vzduchovky
na sklopné terče, v súťaži zručnosti pri odbíjaní loptičky stolnotenisovou raketou,
prekladaním na sebe stojacich plechoviek na čas, hode loptičky na poukladané
plechovky, v hode šípkami a v streľbe zo športového luku. Vo voľnom programe
si odvážlivci mohli vyskúšať zľaňovanie na lesnej lanovke v úväze alebo
s pomocou inštruktora horolezectva a horolezeckého úväzu vystúpiť niekoľko
metrov na strom. K celkovej pohode prispelo aj výnimočne príjemné jesenné
počasie. Dobrá nálada a úsmev na tvári svedčil o vydarenosti akcie a zároveň
poslúži aj ako pozvánka na ďalšie spoločné športové akcie.
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