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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Slávnostné otvorenie akademického roka
Technická univerzita vo Zvolene vstúpila do v poradí už 64. akademického roka jeho
slávnostným otvorením dňa 21. septembra. Na slávnostnom otvorení boli odovzdané
ceny rektora Technickej univerzity vo Zvolene za vedecký prínos, za publikácie knižného
charakteru, ako aj cena pre špičkový vedecký tím, ktorý pôsobí na univerzite.
Do nového akademického roka bolo zapísaných okolo 3 500 študentov. Účasť
študentov a zamestnancov na slávnostnom otvorení akademického roka bola veľmi
vysoká. Zúčastnilo sa ho odhadom viac ako 700 ľudí. Toto číslo potvrdzuje, že študenti
aj zamestnanci majú záujem o dianie na našej univerzite. Vedenie TU vo Zvolene si to
nesmierne váži a srdečne ďakuje. Zimný semester potrvá do 11. decembra 2015.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/technicka-univerzita-vo-zvolene-zacala-novy-akademicky-rok.html
Zasadal Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene
Akademický senát TU vo Zvolene zasadal dňa 29. septembra, kedy rokoval o viacerých
bodoch. Prvým bodom rokovania bol študijný poriadok Fakulty ekológie
a environmentalistiky. Diskutovalo sa o pobyte doktorandov na pracovisku a kvalite ich
výstupov. Ďalším bodom rokovania bol harmonogram volieb kandidáta na funkciu
rektora TU vo Zvolene na roky 2016 – 2019. Proces návrhu kandidátov na funkciu
rektora TU Zvolen bude prebiehať v dňoch 12. 10. 2015 – 13. 10. 2015 od 11:00 –
13:00 hod. vo vestibule hlavnej budovy TU. Členovia AO – študenti, ktorí majú hlavné
cvičenia, môžu kandidáta navrhovať dňa 13. 10. 2015 od 15:00 – 16:30 hod.
vo vestibule hlavnej budovy TU vo Zvolene.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/zasadal-akademicky-senat-technickej-univerzity-vo-zvolene.html
72. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie vo Zvolene
Slovenská rektorská konferencia (SRK) sa zišla na svojom 72. zasadnutí dňa
17. septembra 2015 v učebno-výcvikovom zariadení Technickej univerzity vo Zvolene
pod vedením jej prezidenta prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. Hlavným bodom rokovania
72. zasadnutia SRK boli „Výsledky komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl SR“. V rámci
neho predseda Akreditačnej komisie prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. zhodnotil prvé kolo
komplexných akreditácií, v ktorom bolo hodnotených 22 vysokých škôl (19 verejných,
1 štátna a 2 súkromné vysoké školy). Informoval o priebehu, zisteniach a výsledku
komplexnej akreditácie, ktoré boli aj medializované. Vyzdvihol výsledky siedmich
univerzít – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského
v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/72-zasadnutie-slovenskej-rektorskej-konferencie.html
Kolégium rektora na výjazdovom zasadnutí
Kolégium rektora Technickej univerzity vo Zvolene rokovalo 11. septembra
na výjazdovom zasadnutí. Venovalo sa čerpaniu rozpočtu TU. „Všetky pracoviská prejdú
do roku 2016 buď s nulou alebo s kladnými číslami,“ zhodnotil čerpanie rozpočtu rektor
TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., podľa ktorého hospodárime konsolidovane.
Kvestor TU vo Zvolene doc. Ing. Josef Drábek, CSc., informoval kolégium o plánovaných
investíciách. Na nasledujúce obdobie je naplánovaná rekonštrukcia vodovodu,
parkoviska, oplotenie športovísk ÚTVŠ, oprava schodiska pred SLDK, investície, ktoré by
mali priniesť úsporu v oblasti energií a iné. V ďalšom bode rokovania prorektorka pre
rozvoj TU vo Zvolene prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD., informovala kolégium
o projektoch v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Po oficiálnom programe
rokovania nasledovala prechádzka s odborným výkladom predsedu Akademického senátu TU vo Zvolene prof. Ing. Milana
Sanigu, DrSc.
Agrofilm 2015
V dňoch 29. a 30. septembra sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konal 31. ročník medzinárodného filmového festivalu
Agrofilm 2015. V Aule sa premietalo celkovo 22 filmov z 9 krajín. Diváci mali možnosť vidieť filmy prevažne zo Slovenska,

ale aj z Maďarska, Českej republiky, Nemecka, Talianska, Španielska, Ekvádoru, Číny a Lotyšska. Tematika filmov sa týkala najmä
lesného hospodárstva, poľovníctva, ochrany prírody a krajiny, krajinnej a aplikovanej ekológie. Súčasťou Agrofilmu bola aj
beseda Mgr. Bruna Jakubca, PhD. na tému Bielokarpatský ovocný poklad – záchrana starých krajových odrôd ovocných drevín.
Aplikované jazyky a elektronická podpora vzdelávania
Vo štvrtok 10. septembra sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konala
medzinárodná vedecká konferencia Aplikované jazyky a elektronická podpora
vzdelávania, ktorú usporiadal Ústav cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene.
Veľmi pekná tradícia tzv. jesenných konferencií si medzi zúčastnenými získala pozitívny
ohlas. Súčasné trendy vo vývoji spoločnosti prinášajú stále nové prepojenia
na informačné technológie. Učiteľ cudzieho jazyka by mal využívať tieto elektronické
možnosti. Témou konferencie bola aj čoraz viac aktuálnejšia otázka, kde sú hranice
osobného kontaktu medzi študentom a vyučujúcim na jednej strane a e-learningu
na strane druhej.
FEVT sa aktívne zapojila do akcie Európska noc výskumníkov
Dňa 25. septembra sa uskutočnil ďalší ročník festivalu vedy – Noc výskumníkov, ktorá
je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy. Do Noci výskumníkov sa zapojila
aj Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky Fakulty environmentálnej
a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene. Pedagógovia Katedry riadenia
strojov a automatizačnej techniky v spolupráci so študentmi 3. ročníka FEVT
prezentovali možnosti robotických stavebníc a praktické ukážky robotov: robota
skladajúceho Rubikovu kocku a robota sledujúceho čiernu čiaru. Keďže špeciálnou
cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, vo vedeckom stánku boli pre túto
cieľovú skupinu pripravené aj súťaže, do ktorých sa mohli aktívne zapojiť. Dôraz bol
kladený hlavne na popularizáciu robotiky, vedy a techniky na verejnosti, s cieľom prilákať viac mladých ľudí pre štúdium
technických odborov na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky.
Sokratov inštitút
V akademickom roku 2015/2016 absolvuje Sokratov inštitút 20 študentov z rôznych univerzít (napr. Masarykova
univerzita, Univerzita Komenského, Univerzita Mateja Bela, Slovenská technická univerzita, Slovenská
poľnohospodárska univerzita, Ekonomická univerzita) a rôznych odborov (napr. právo, žurnalistika, sociálna
psychológia, robotika, čínština a medzikultúrna komunikácia, udržateľné poľnohospodárstvo, hospodárska
diplomacia, architektúra). Technickú univerzitu vo Zvolene bude zastupovať Michal Frankovič – študent Fakulty
ekológie a environmentalistiky. Workshopy budú viesť napr. prof. Vanessa Andreotti z Univerzity Britskej
Kolumbie (Kanada), absolvent Univerzity v Cambridge Saamah Abdallah z New Economic Foundation Institute (Veľká Británia)
a ďalší lektori (viac www.sokratovinstitut.sk). Sokratov inštitút je projekt Technickej univerzity vo Zvolene a Centra
environmentálnej výchovy Živica pre nadaných vysokoškolákov a je realizovaný vďaka podpore ZSE a. s.
Futbalový turnaj troch univerzít o putovný pohár rektora
Tak ako už býva každoročnou tradíciou, aj v tomto roku sa vo štvrtok 17. septembra
pod patronátom rektora Technickej univerzity vo Zvolene – prof. Ing. Rudolfa Kropila,
CSc., uskutočnil tradičný futbalový turnaj troch univerzít na ihrisku v Kováčovej. Turnaj
otvoril aj vyhodnotil prorektor TU doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka. Športového podujatia sa
zúčastnili predsedovia odborových organizácií z univerzít doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová,
CSc., z Nitry, prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., z Košíc, Ing. Ján Kováč, PhD., zo Zvolena
a prorektor UVLF prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. Ako dopadli jednotlivé zápasy sa
dočítate v novom čísle časopisu TUZVO.
Pozvánka na výstavu
Prof. Ing. Ján Borota, DrSc. dostal pri príležitosti životného jubilea od rektora TU vo Zvolene ďakovný list ako výraz ocenenia
celoživotnej pedagogickej a vedeckej práce a pri príležitosti jeho jubilea bola dňa 29. septembra otvorená výstava fotografií
s názvom „Tropické lesy Afriky a Ázie vo fotografiách prof. Borotu“. Výstava sa koná v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici
na 1. poschodí a potrvá do konca októbra. Všetkých záujemcov srdečne pozývame.
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