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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 
Prezident SR Andrej Kiska navštívil TUZVO 
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska navštívil TUZVO v utorok 11. apríla             
pri príležitosti prednášky a diskusie s jej študentmi. Prezidenta SR Andreja Kisku 
privítal na pôde TUZVO prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor TUZVO 
Rudolf Kropil. Prezident Kiska sa pred prednáškou stretol s vedením univerzity, ktoré 
mu predstavilo univerzitu, jej zameranie a postavenie v štruktúre vysokých škôl                 
na Slovensku. Zaujímala ho stratégia univerzity a Národný program rozvoja výchovy     
a vzdelávania. Hovorili aj o odchode študentov do Českej republiky. Nevynechali ani 
diskusiu o problematike lesníctva, ochrany prírody a ekosystémových službách. 
Následne sa prezident Slovenskej republiky stretol so študentmi TUZVO, ktorým 
prezentoval svoju kariérnu cestu a nevyhol sa ani aktuálnym témam. V diskusii odpovedal na rôzne otázky študentov, ktorých 
zaujímala reforma vysokých škôl, aktuálne dianie v slovenskej spoločnosti a možnosti riešenia problémov napríklad                         
v zdravotníctve a školstve. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/prezident-sr-andrej-kiska-navstivil-tu-vo-
zvolene.html  
 
Spojenie moderných technológií a zelenej infraštruktúry 
Mesto Zvolen a Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci s partnermi Blue Alternative Nadácia a Norwegian Forest and 
Landscape Institute vypracovala projekt „Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen“. Projekt je financovaný 
z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, štátneho rozpočtu (85%) a vlastných zdrojov partnerov 
projektu v celkovej výške 1 188 235 eur. Aj vo Zvolene a okolí možno pozorovať klimatické zmeny. Prejavujú sa nestabilným 
počasím, striedaním obdobia sucha s obdobím prudkých prívalových dažďov. V letných mesiacoch dochádza k prehrievaniu 
centra mesta, vzniká väčší počet prašných parciel a kumuluje sa väčší počet alergénov vo vzduchu. Partneri projektu majú 
záujem realizáciou konkrétnych aktivít priblížiť občanom mesta a študujúcej mládeži, ako sa dá zadržať a využiť dažďová voda 
pre praktické účely. V rámci projektu sa na TUZVO realizujú stavebné objekty: 6 dažďových záhrad, 14 podzemných zásobníkov, 
2 bioklimatické rezervoáre, 1 fontána s kaskádami, 1 vodná stena a 5 vsakovacích blokov. Viac informácií nájdete na našom 
webe: http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/spojenie-modernych-technologii-zelenej-infrastruktury.html  

 
Tretí ročníku behu „Šrégom nočným Zvolenom“ 
Dňa 18. apríla sa konal 3. ročník nočného behu „Šrégom nočným Zvolenom“, ktorý 
zorganizovala študentská organizácia WoodenWorld, združujúca študentov Technickej 
univerzity vo Zvolene. Celkovo sa behu zúčastnilo 343 bežcov, ktorí bežali v dvoch 
kategóriách. Študenti a zamestnanci bežali o Pohár rektora Technickej univerzity         
vo Zvolene a verejnosť bežala o Pohár primátorky mesta Zvolen. Štartovací výstrel 
odznel o 20. hodine a bežci mali na trasu dlhú 7 km hodinový limit. Štartovalo sa spred 
TUZVO, smerom k Zvolenskému zámku, cez centrum mesta, k parku Ľudovíta Štúra, 
popri rieke Hron a s cieľom opäť pred TUZVO. Prezident Slovenskej rektorskej 
konferencie a rektor Technickej univerzity prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., a primátorka 

mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová víťazom odovzdali ocenenia. 
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/beh-sregom-nocnym-zvolenom-3.html  
 
Univerzitné dni 2017 
V utorok 11. apríla sa konal už 4. ročník Univerzitných dní, organizovaný študentmi zo študentskej organizácie WoodenWorld a 
internátneho rádia INRO. Slávnostné otvorenie Univerzitných dní sa konalo v Kongresovom centre internátu Ľudovíta Štúra. Po 
príhovore prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora TUZVO prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., a predsedu študentskej 
organizácie WoodenWorld Ing. Ondreja Bajzu nasledovala diskusia so študentmi. Diskusie sa zúčastnil aj čestný hosť, predseda 
Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky Bc. Bálint Lovász a študenti TUZVO – Ing. Janka Oravcová, Bc. Martin 
Trautenberger a Bc. Michal Gašparovič. Diskusiu výborne odmoderoval Mgr. Attila Rácz, PhD., vedúci Katedry spoločenských vied 
Fakulty ekológie a environmentalistiky TUZVO. Študenti diskutovali o viacerých témach. Viac o podujatí sa dočítate v ďalšom čísle 
časopisu TUZVO.  
 
Medziuniverzitná strelecká súťaž o Putovný pohár rektora TUZVO 
V piatok 7. apríla sa uskutočnil 4. ročník medziuniverzitnej streleckej súťaže M 400, ktorý organizoval Poľovnícky krúžok pri 
TUZVO v spolupráci s Vysokoškolským lesníckym podnikom pod záštitou rektora TU vo Zvolene. Súťaže sa zúčastnilo 12 strelcov   
v súťaži jednotlivcov a 4 trojčlenné družstvá zložené zo študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a domácej 
TUZVO. V súlade s pravidlami súťaže sa strieľalo na štyri rozličné terče, a to na líšku sediacu redukovanú, srnca redukovaného,   
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na kamzíka redukovaného a diviaka redukovaného. Na terče sa strieľalo zo vzdialenosti 50 metrov z rôznych polôh. Riaditeľom 
súťaže bol Jozef Mlynárik. Výsledky vyhlásil riaditeľ VšLP Ing. Ľubomír Ivan, PhD., a putovné poháre víťazom odovzdal v mene 
rektora TUZVO prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., prorektor pre vonkajšie vzťahy doc. Ing. Branislav Olah, PhD. Výsledky súťaže 
nájdete na našom web-sídle: http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/strelecka-sutaz-2017.html  
 
Ocenenie pre Fakultu environmentálnej a výrobnej techniky 
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO získala 1. miesto v súťaži Briliantt 
2017, ktorú vyhlasuje Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum pri Fakulte 
masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za projekt 
„Robohranie – proFEVT“ – Inovácia vzdelávania v oblasti algoritmizácie                            
a programovania a Popularizácia RObotiky na TUZVO – FEVT. V oblasti popularizácie 
robotiky Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky rozbehla sériu aktivít 
(workshopy, súťaže, prezentačné akcie), ktoré ocenili všetky vekové kategórie 
účastníkov vo veku 6 až 92 rokov. Hlavnou cieľovou skupinou boli ale žiaci základných   
a stredných škôl. „Boli sme často prekvapení, aké nadšenie a emócie nielen u žiakov, ale 
aj u učiteľov vyvolali schopnosti ukážkových robotov a hlavne úspechy po zostrojení fungujúcich robotov, schopných splniť 
požadované úlohy. Našim zámerom bolo vzbudiť záujem mládeže o techniku a ukázať, že aj bez „veľkej vedy“ je možné dosiahnuť 
pôsobivé výsledky,“ povedala vedúca projektov zameraných na popularizáciu robotiky na FEVT doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. 
 
Drevák Race 2017 
V sobotu 22. apríla sa uskutočnil 2. ročník terénneho prekážkového behu Drevák Race, ktorý organizovali študenti zo študentskej 
organizácie Woodenworld, s podporou TUZVO, mesta Zvolen a hokejového klubu HKM Zvolen, ktorý sprístupnil priestory          
pre kvalitné konanie pretekov. Na štart, ktorý bol na parkovisku pri zimnom štadióne, sa postavilo 80 pretekárov, ktorých čakalo       
9 km lesného terénu, 600 výškových metrov a k tomu 16 umelých prekážok typu dvojmetrová stena na prelezenie, ťahanie 
závažia na kladke, 5m šplh, plazenie popod ostnatý drôt, prehadzovanie traktorových pneumatík, nosenie bremien alebo ťažšie 
disciplíny ako rúčkovanie z lana na lano či za pomoci kolíkov v ruke využiť diery v tráme a presunúť sa po celej dĺžke prekážky 
(3,5m). S najrýchlejším časom 57 min 15 sek dobehol do cieľa študent Lesníckej fakulty Jakub Haviarik, ktorý vyhral študentskú 
kategóriu. S celkovým tretím najrýchlejším časom dobehla do cieľa Eszter Hortobagyiová – 1 hod 37 sek stačilo na víťazstvo          
v študentskej kategórii pre ženy. Viac o podujatí sa dočítate v ďalšom čísle časopisu TUZVO. 
 

Prezentácia Katedry drevených stavieb v SLDK 
Dňa 20. apríla sa v priestoroch SLDK uskutočnila prezentácia Katedry drevených stavieb Drevárskej fakulty Technickej univerzity 
vo Zvolene. Členovia v zložení: vedúci katedry prof. Ing. Jozef Štefko, CSc., a asistenti Ing. Dominika Búryová, PhD., a Ing. Martin 
Čulík, PhD., predniesli tému s názvom „Výskum, vývoj a inovácie v oblasti Drevených stavebných konštrukcií na Katedre 
drevených stavieb“. Katedra drevených stavieb vznikla 1. januára 2015, ako nástupca  Oddelenia drevených stavebných 
konštrukcií. Toto oddelenie dovtedy organizačne patrilo pod Katedru nábytku a drevárskych výrobkov a jeho korene siahajú       
do roku 1951. Viac o pedagogických, výskumných a ostatných aktivitách tohto pracoviska sa dočítate v ďalšom čísle časopisu 
TUZVO a takisto na pravidelne aktualizovanej webstránke KDS www.tuzvo.sk/df/kds. 
 

Projekty Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice podporené Fondom na podporu umenia 
Finančné prostriedky na nákup odbornej literatúry, ktoré získava Slovenská lesnícka 
a drevárska knižnica (SLDK) aj z mimorozpočtových zdrojov, výrazne podporujú akvizíciu 
knižničného fondu. Fond na podporu umenia v roku 2016 podporil v programe Akvizícia 
knižníc projekt Kvalita a kontinuita v podpore vzdelávania a vedy (175. výročie úmrtia 
Jozefa Dekreta Matejovie) finančnou čiastkou 6 000 eur. Celkový rozpočet projektu bol 
7 552,63 eur, spolufinancovanie z vlastných zdrojov predstavovalo sumu 1 552,63 eur. SLDK 
pre svojich používateľov, v rámci projektu, celkovo zakúpila 406 odborných knižných 
publikácii; z poskytnutej dotácie Fondu na podporu umenia zakúpila 387 publikácií, v rámci spoluúčasti 
bolo zakúpených 19 publikácií. Knižnica projekt realizovala v mesiacoch september 2016 – apríl 2017. 
SLDK podala v roku 2016 aj projekt so žiadosťou o poskytnutie dotácie z  Fondu na podporu umenia 
v programe Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra pod názvom Rozšírenie literatúry vo voľnom výbere                    
pre používateľov Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice. Projekt bol schválený a podporený z verejných zdrojov 
poskytnutých Fondom na podporu umenia, knižnici bola pridelená na podporu projektu suma vo výške 1500 €. Miestom 
realizácie projektu je Študovňa odbornej literatúry a priestory Knižničného centra SLDK. Knižničné regály boli dodané 
a namontované v marci 2017. Celkovým prínosom realizovaných projektov podporených Fondom na podporu umenia je 

 rozšírenie ponuky odbornej knižnej literatúry a sprístupňovanie aktuálnych informácií a poznatkov používateľom.
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