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Úloha občianskej spoločnosti v európskej energetickej únii 
V rámci Slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa v Bratislave konala 27. a 28. októbra 
konferencia „Úloha občianskej spoločnosti v európskej energetickej únii: zabezpečenie 
bezpečnej, udržateľnej, konkurencieschopnej a cenovo dostupnej energie“. 
Konferenciu organizovala skupina Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
zastupujúca občiansku spoločnosť, ktorej členom je aj prezident SRK a rektor TU           
vo Zvolene Rudolf Kropil. Cieľom konferencie bolo lepšie pochopiť, akú úlohu má 
občianska spoločnosť zohrávať v oblasti energetickej bezpečnosti a pri prechode         
na obnoviteľné zdroje energie na vnútroštátnej aj regionálnej úrovni. Ide o usmernenie 
zapojenia občianskej spoločnosti a jej znalosti a skúsenosti a vytvoriť viac prepojení, 

partnerstiev, ako aj dialóg medzi miestnymi, národnými a regionálnymi aktérmi. Podpredseda Európskej komisie zodpovedný     
za energetickú úniu Maroš Šefčovič prijal pozvanie ako hlavný rečník úvodného panelu a predstavil postoj EK v súvislosti s úlohou 
občianskej spoločnosti v európskej energetickej únii. V úvodnom paneli vystúpil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky Vojtech Ferencz s príhovorom „Energetická únia a jej prínos pre občanov EÚ“.  
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/uloha-obcianskej-spolocnosti-europskej-energetickej-unii.html  
  
Kolégium rektora sa zaoberalo čerpaním rozpočtu 
V utorok 25. októbra sa stretlo Kolégium rektora Technickej univerzity, ktoré malo 
v programe čerpanie rozpočtu TU za I. – III. štvrťrok 2016. Aktuálny stav čerpania 
rozpočtu za toto obdobie môžeme hodnotiť v celku pozitívne, rovnako ako aj 
predbežný plánovaný výsledok hospodárenia. „Prosím Vás o účelné a hospodárne 
čerpanie rozpočtu,“ vyzval členov Kolégia rektora kvestor TU doc. Ing. Josef Drábek, 
CSc., ktorý správu o čerpaní rozpočtu na rokovanie predkladal. Rektor TU prof. Ing. 
Rudolf Kropil, CSc., sa nevyhol poklesu príjmov v hlavnej nedotačnej činnosti, ktorá je 
dôsledkom poklesu počtu študentov. „Pracoviská, ktoré majú problém s počtom 
študentov, budú musieť byť aktívnejšie vo vede a výskume,“ povedal. Kolégium rektora 
TU zobralo na vedomie aj informáciu o informačných a komunikačných systémoch na TU a zmeny v nich v poslednom období 
predstavila prorektorka pre rozvoj prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD. V oblasti prevádzky základnej IKT infraštruktúry dochádzalo                    
k pravidelnému softvérovému upgradu rozširovania WiFi siete a aktualizovaniu serverových certifikátov potrebných                    
pre bezpečnú autorizáciu prístupu študentov a zamestnancov do internetu. Pribudlo centrálne riadenie WiFi systému                 
pre exteriéry a vybrané interiéry. Pre študentov bol spustený do testovacej prevádzky nový jednoduchší typ overenia v sieti 
TUZVO len pomocou mena a hesla UIS.  

 
20. ročník Akadémia & VAPAC 
V dňoch 11. – 13. októbra sa konal jubilejný 20. ročník veľtrhu štúdia a kariéry 
Akadémia & VAPAC pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Ševčoviča, 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana a prezidenta Slovenskej 
rektorskej konferencie Rudolfa Kropila. Akadémia & VAPAC je jedným z najväčších 
medzinárodných študentských veľtrhov na Slovensku, na ktorom sa každoročne 
predstavia slovenské a zahraničné vysoké školy, vzdelávacie organizácia  
a zamestnávatelia. Medzi vystavovateľmi bola opäť aj Technická univerzita vo Zvolene, 

ktorá mala na veľtrhu zastúpenie študentmi zo všetkých fakúlt. Univerzitný stánok 
navštívil aj prezident SRK a rektor TU vo Zvolene Rudolf Kropil spolu s ministrom školstva Petrom Plavčanom, ktorého zaujal 
robot skladajúci Rubikovu kocku. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/20-rocnik-akademia-vapac.html  
 
Gaudeamus Slovakia 
Technická univerzita vo Zvolene sa už po štvrtýkrát zúčastnila na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania 
Gaudeamus, ktorý sa konal 4. a 5. októbra v Nitre. Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnil aj RNDr. Andrej Jankech, PhD., 
prorektor pre pedagogickú prácu. Aj tento rok sme prezentovali všetky fakulty a univerzitné študijné programy. Zástupcovia          
z radov študentov a odborných asistentov informovali potenciálnych študentov, výchovných poradcov, pedagógov,                      
ale i ostatných návštevníkov o možnostiach štúdia na našej univerzite, podmienkach prijatia na štúdium, mimoškolských 
aktivitách, ale i možností uplatnenia sa na trhu práce. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/veltrhy-
vzdelavania-tuzvo.html 
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TUZVO spoluorganizátorom medzinárodných vedeckých konferencií  v Srbsku  
V dňoch 5. – 7. októbra sa v priestoroch Higher Education Technical School of 
Professional Studies in Novi Sad, Serbia, konal 5. ročník International Scientific 
Conference Safety Engineering a 15. ročník International Conference Fire and Explosion. 
Spoluorganizátormi konferencií sú Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská 
republika a University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Serbia. Prezidentom 
konferencií v roku 2016 bol prof. Branko Savić, PhD.,  Higher Education Technical 
School of Professional Studies in Novi Sad, Serbia, viceprezidentmi prof. Đorđe 
Lađinović, PhD. University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Serbia, prof. 
RNDr. Danica Kačíková, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, SR, a prof. Dragan 
Karabasil, PhD., Higher Education Technical School of Professional Studies in Novi Sad, Serbia. Technickú univerzitu vo Zvolene 
na rokovaniach v jednotlivých sekciách reprezentovali prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD., Ing. Eva Mračková, PhD., Ing. Veronika 
Veľková, PhD., a Ing. Martin Zachar, PhD. Prednášky si počas dvoch dní vypočulo viac ako 120 účastníkov konferencie, vedeckých 
pracovníkov a odborníkov z praxe. Okrem vysokoškolských pedagógov, výskumníkov, aktívnych členov hasičských 
a záchranárskych zložiek bol o program konferencie záujem aj medzi širokou verejnosťou. K tomu prispel aj článok v uverejnený 
06. 10. 2016 v „Dnevniku“ (noviny vydávané vo Vojvodine v Srbsku v tlačenej a elektronickej forme) s pútavým názvom „Glavna 
tema – zaštita od požara“, t.j. Hlavná téma – protipožiarna ochrana. V článku bola spomenutá aj účasť našej Technickej 
univerzity vo Zvolene na organizácii konferencií.  

 
Filmový festival Agrofilm 2016 
V dňoch 4. – 6. októbra sa v kongresom centre Študentského domova Ľ. Štúra 
uskutočnilo premietanie 44 filmov z 13 krajín sveta, ktoré vybral festivalový výbor 
Agrofilmu pre TU vo Zvolene, v snahe obohatiť odborné vedomosti a prispieť                   
k informovanosti študentov a zamestnancov univerzity i širokej verejnosti. Premietané 
filmy sa týkali problematiky pôdohospodárstva, kvality potravín, ochrany prírody 
a životného prostredia. V stredu 5. októbra bol program festivalu obohatený o dve 
podujatia. Vo vestibule Študentského doma Ľ. Štúra pripravili študenti Fakulty ekológie 
a environmentalistiky tradičné jesenné podujatie – Plodobranie. Pre návštevníkov 
pripravili výstavu starých odrôd jabloní a hrušiek, prebiehali ochutnávky a ovocné kvízy.  

Ďalším sprievodným podujatím festivalu bolo premietanie filmu Poľana. Film o Biosférickej rezervácii Poľana bol vytvorený          
za účelom prezentácie tohto výnimočného regiónu pre domáce aj zahraničné publikum. Film získal cenu za najlepší zahraničný 
dokumentárny film na filmovom festivale v americkom Los Angeles. Po premietaní nasledovala diskusia s tvorcami filmu, medzi 
ktorými bola aj riaditeľka CHKO Poľana a zároveň absolventka Fakulty ekológie a environmentalistiky Vladimíra Fabriciusová. 
Podujatie Agrofilm 2016 sa konalo pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. 
 
Trubači Lesníckej fakulty sa stali vicemajstrami Európy v poľovníckom trúbení 
Historicky prvé Majstrovstvá Európy v poľovníckom trúbení sa konali v dňoch  
30. 9 – 2. 10. v českom kúpeľnom mestečku Mariánske Lázně. Súťaže sa zúčastnilo            
200 trubačov zo šiestich krajín Európy. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách a v dvoch 
kolách. V prvom kole hrali trubači 3 skladby, dve povinné a jednu voliteľnú. V kategórii         
B súťažilo 11 družstiev, vrátane družstva Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. Výkony 
súťažiacich hodnotila odborná porota zložená zo siedmych porotcov. Do finálového kola                       
sa prebojovali tri najlepšie družstvá. Majstrom Európy sa stali Trubači OMS Přerov                 
a vicemajstrami Trubači Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. Gratulujeme! 
http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/lesnicka_fakulta/aktuality_a_oznamy/trub
aci-lf-tu-zvolen-stali-vicemajstrami-europy-polovnickom-trubeni.html   
 
Aktuality Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice 
Vydavateľstvo THE ROYAL SOCIETY PUBLISHING v rámci 9. International Open Access Week zverejňuje celý obsah svojich 
časopisov! V portfóliu britskej Kráľovskej vedeckej spoločnosti sa nachádzajú medzinárodné recenzované časopisy zamerané     
na matematiku, biologické a fyzikálne vedy vrátane astronómie, chémie, informatiky, environmentálnych vied, materiálových 
vied, biomedicíny a dejín vedy. Na webovej stránke https://royalsociety.org/journals sú do 6. 11. 2016 voľne prístupné čísla 
všetkých časopisov od roku 1665 až po súčasnosť. Vydavateľstvo SPRINGER ponúka voľný prístup k vybraným vedeckým článkom                
a kapitolám publikácií z oblasti vzdelávania, ktoré mali v rokoch 2015 a 2016 podľa prieskumov Bookmetrix najvyšší počet 
stiahnutí.  Uvedené elektronické zdroje sú dostupné do 31. 12. 2016 na webovej stránke: 
http://www.springer.com/gp/marketing/world-teachers-day?wt_mc=Internal.Internal.2.CON434.wtd_isi 
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