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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 

#MYSMEEU:  Podujatie Národného konventu o EÚ na Technickej univerzite vo Zvolene 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 10. apríla 2018 prinieslo diskusiu 
v rámci série podujatí národného konventu #MYSMEEÚ na pôdu  Technickej univerzity vo 
Zvolene. Podujatie sa konalo v Aule TUZVO za účasti takmer 500 účastníkov a zároveň 
prebiehalo živé vysielanie na webovom sídle univerzity.  Udalosť otvoril rektor TUZVO Rudolf 
Kropil.  Podujatie bolo rozdelené na dve panelové diskusie. V prvej časti podujatia s p. Ivanom 
Korčokom, štátnym tajomníkom MZVaEZ SR, diskutovali študenti TUZVO Vladimíra Dekanová 
z FEE, Michal Filípek z LF a Martin Haladěj z DF. Otvorene a priamo debatovali o tom čo pre 

nás Európska únia znamená, ako vnímame jej pridanú hodnotu, ale aj kde vidíme priestor na zlepšenie. Druhá panelová diskusia 
sa venovala odborným témam, ktoré rezonujú na Technickej univerzite vo Zvolene a to najmä téme životného prostredia a 
problematike obnoviteľných zdrojov. V Panelovej diskusii II., ktorá sa dotýka  odbornej profilácie našej univerzity vystúpili László 
Miklós, vedúci katedry UNESCO na TUZVO, Juraj Kubica z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Zuzana 
Gabrižová, šéfredaktorka EurActiv.sk a Michal Sebíň, riaditeľ spoločnosti Natur-Pack. Panelisti sa zhodli na tom, že tlak EÚ a 
prijímaná európska legislatíva v oblasti ekológie nám pripomínajú našu morálnu zodpovednosť chrániť životné prostredie aj pre 
budúce generácie.  

Ocenenie monografie TUZVO UNIVERSITAS TECHNICA IN ZVOLEN 2017 v súťaži  
"Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku 2017" 

V priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa 10. apríla 2018 uskutočnilo 
vyhodnotenie 11. ročníka celoštátnej súťaže obrazových a obrazovo-textových kníh a 
materiálov „Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku 2017“, spojené s otvorením 
výstavy najúspešnejších diel. Súťaž organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu 
novinárov. Monografia TUZVO UNIVERSITAS TECHNICA IN ZVOLEN 2017, vydaná k jubileám 
univerzity v minulom roku, získala v kategórii A1 Knihy o Slovensku 2. miesto. Porota zložená 
z odborníkov z oblasti fotografie a výtvarného umenia ocenila dizajn knihy ako aj nápaditosť 
s vloženým semiačkom dreviny symbolizujúcim les – drevo– ekológiu – environmentalistiku a tiež vloženými 3D okuliarmi do obalu 
knihy, ktorými si môže čitateľ vychutnať 3D fotografie v prílohe knihy.  

 
Otvorenie Relax zóny na Lesníckej fakulte 
Od 17. 4. 2018, kedy sa konalo slávnostné otvorenie študentskej relax-mini-zóny Lesníckej 
fakulty, študenti TUZVO môžu využívať tento príjemný oddychový priestor. Tvorcom 
konceptu je Ing. Jaroslav M. Matuščák a Ing. Uhliar. Obraz „Ani vo sne“, ktorý je umiestnený 
v relax zóne daroval univerzite absolvent Ing. Roman Uhliar Romanski. 
 
 
 

Štvrtý ročníku behu „Šrégom nočným Zvolenom“  
Pred TUZVO  18. apríla 2018 odštartovalo bežecké podujatie „Šrégom nočným Zvolenom“, 
ktorého organizátormi boli ako po minulé roky študenti TUZVO. V poradí už 4. ročník 
organizovali spolu s Mestom Zvolen. Hromadného štartu sa zúčastnilo 430, prevažne 
amatérskych bežcov, čím sa toto podujatie zaradilo k tým najväčším na strednom 
Slovensku. Počasie všetkým behuchtivým športovcom vyšlo na jednotku. Najrýchlejší bežci 
prekonali sedem kilometrov dlhú trať v časoch mierne cez 20 minút. Výsledky behu sú 
k dispozícií na www.behzvolen.sk.  
 
Účasť TUZVO na medzinárodnej výstave "Vzdelávanie v zahraničí"  

Technická univerzita vo Zvolene sa  od 19. – 21. 4. 2018  zúčastnila na medzinárodnej výstave 
"Vzdelávanie v zahraničí", ktorá sa konala v hlavnom meste Ukrajiny v Kyjeve. Všetky štyri 
fakulty spoločne s univerzitnými študijnými programami boli propagované v atraktívnom 
stánku, ktorý bol už od začiatku podujatia pomerne dobre navštevovaný. Našu univerzitu 
reprezentovali a zastupovali traja študenti Mgr. art. Liubov Bajzová, Mgr. Viktor Forosz, Bc. 
Kostiantyn Alonkin, ďalej študijná referentka z DF Jana Muráňová a prorektor pre 
pedagogickú prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD.  
 

http://euractiv.sk/
http://www.behzvolen.sk/


 
 
Medziuniverzitná strelecká súťaž o Putovné poháre rektora TUZVO 
V piatok 20. apríla 2018 sa na strelnici Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho 
zväzu v Sielnici uskutočnil 5. ročník medziuniverzitnej streleckej súťaže M 400 o Putovné 
poháre rektora TUZVO, ktorý organizoval Poľovnícky krúžok pri TUZVO v spolupráci s 
Vysokoškolským lesníckym podnikom pod záštitou rektora TU vo Zvolene. Súťaže sa 
zúčastnilo 17 strelcov v súťaži jednotlivcov a 5 trojčlenných družstiev zložených zo 
študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Poľovníckeho  a Kynologického 
krúžku  domácej TUZVO. V súlade s pravidlami súťaže sa strieľalo na štyri rozličné terče, a 
to na líšku sediacu redukovanú, srnca redukovaného,  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 zastúpení 
rektora TUZVO prorektor pre rozvoj doc. Ing. Josef Drábek, CSc. Výsledky súťaže nájdete na našom web-sídle. 
 
Lesnícke dni 

XII. Lesnícke dni 2018 - najväčšie  lesnícke celoslovenské podujatie sa uskutočnili 20. apríla 
2018 na Námestí SNP vo Zvolene.  Podujatie organizované lesníckymi inštitúciami na 
Slovensku a koná sa pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. 
Gabriely  Matečnej.  Slávnostného  otvorenia  Lesníckych  dní  sa  zúčastnil rektor TUZVO  
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., a dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, prodekan LF 
Ing. Daniel Halaj, PhD., spolu s predstaviteľmi Mesta Zvolen, zástupcami Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, generálnym riaditeľom podniku LESY SR,  
generálnym riaditeľom NLC, ako aj ďalšími významnými osobnosťami spoločenského a 
hospodárskeho života. 
Po skončení osláv XII. Lesníckych dní na pôde Technickej univerzity vo Zvolene prebehlo 

pracovné rokovanie medzi rektorom TUZVO Rudolfom Kropilom, generálnym tajomníkom služobného úradu Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jaroslavom Regecom a Ing. Petrom Kickom – generálnym riaditeľom sekcie lesného 
hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na ktorom prebrali aktuálnu problematiku 

lesníctva na Slovensku. 
 
Svetová klubová výstava Slovenských kopovov  
V exteriéroch Technickej univerzity vo Zvolene sa dňa 22. apríla 2018 uskutočnila 
Svetová klubová výstava Slovenských kopovov - najstaršieho plemena duriča. 
Medzinárodnú výstavu organizoval Klub chovateľov slovenských kopovov v spolupráci 
s Technickou univerzitou vo Zvolene,  Slovenskou kynologickou jednotou, Slovenským 
poľovníckym zväzom a Medzinárodnou kynologickou federáciou FCI. Výstavy sa 
zúčastnilo 91 jedincov tohto  slovenského národného plemena z 5-tich štátov Európy.  
 
Zasadanie Vedeckej rady TUZVO 

Vedecká rada TU vo Zvolene sa zišla na svojom jarnom zasadnutí 24. apríla 2018 pod 
vedením jej predsedu Dr. h. c.  prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., rektora TUZVO. V úvode 
rokovania predseda VR odovzdal dekréty novým členom:  prof. Ing. Petrovi  Skleničkovi, 
CSc., rektorovi Českej zemědělskej univerzity v Prahe,  doc. MVDr. Dušanovi Rajskému, 
PhD., z LF,  doc. Ing. Jozefovi Krilekovi, PhD., z FEVT. Štvrtou novou členkou VR TUZVO je  
prof. Ing. Danuša Nerudová, PhD., rektorka Mendelovej univerzity v Brne, ktorá sa 
z pracovných dôvodov ospravedlnila. 
Vedecká rada TU v ďalšom programe prerokovala a jednomyseľne schválila dva 

dokumenty – Hodnotenie  vedeckovýskumnej činnosti TU vo Zvolene za rok 2017 prednesené prorektorom pre  vedu a výskum 
doc. Dr. Ing. Jaroslavom Šálkom  a Hodnotenie vonkajších vzťahov TU vo Zvolene za rok 2017 prednesené doc. Ing. Branislavom 
Olahom, PhD. Ďalším bodom rokovania VR  bola Informácia o projektoch operačných programov EÚ, ktorú predložil prorektor pre 
rozvoj doc. Ing. Josef Drábek, CSc.  
VR TUZVO schválila návrh na vymenovanie doc. Ing. Antona Gefferta, CSc. za profesora v odbore  Technológia spracovania dreva 
a návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ Dr. h. c. prof. RNDr. Mariánovi Babiakovi, PhD. 
 
UNI DNI 2018 - Piaty ročník univerzitných dní TU vo Zvolene  
Už po 5. krát sa v utorok 24. apríla 2018 konali  v priestoroch  Technickej univerzity vo Zvolene Univerzitné dni. Organizovali ich 
študenti zo študentskej organizácie WoodenWorld. Súčasťou programu boli okrem hudobných vystúpení aj prezentácie klubov 
a krúžkov pôsobiacich na univerzite: sokoliarsky krúžok, študentské rádio INRO, krúžok Aquaterra, IAESTE, lesnícka organizácia 
IFSA, a univerzitný dobrovoľný hasičský zbor. Zaujímavá bola aj prednáška študenta Drevárskej fakulty Juraja Koreňa o jeho ceste 
na Antarktídu v rámci projektu Seven Virgin Summits. 



 
 
 
 
 

Konferencia „Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách“ 
Na TUZVO sa  dňa 26. apríla 2018 konala konferencia „Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu 
a zeleň v mestách“, ktorá bola   určená pre zástupcov miest a obcí,  študentov prírodovedných 
odborov, vedeckých pracovníkov a zainteresovanú verejnosť. Organizátormi podujatia bola 
TUZVO, CEEV Živica a Mesto Zvolen. Účastníkov v zastúpení rektora TUZVO privítal prorektor 
pre vedu a výskum doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka. V kongresovej sále študentského domova sa 
stretlo 120 účastníkov z celého Slovenska. Hlavným cieľom konferencie  bolo priniesť príklady 
dobrej praxe a odpovede na otázky: Ako a prečo v mestách vytvárať podmienky pre opeľovače 

a hmyz? Ako manažovať trávne porasty v mestách, aby boli rozmanité a prekvitali? Ako podporiť biodiverzitu v meste? Ktoré 
mestá na Slovensku sú priateľské k opeľovačom? a mnoho ďalších.... 
Podľa spätných väzieb účastníkov  konferencia naplnila  očakávania účastníkov. 
 
Stavanie mája  
Od piatka 27. apríla 2018 zdobí exteriér TUZVO máj, ktorí postavili tak ako každoročne 
študenti II. ročníka Lesníckej fakulty. Tohtoročné „Stavanie mája“ si nenechal ujsť ani rektor 
TUZVO Rudolf Kropil, ktorý sa ho zúčastnil spolu s dekanom LF Viliamom Pichlerom 
a ostatnými zamestnancami univerzity. Každoročné stavenie mája je veľmi pekný príklad 
zachovávania tradícií našimi študentami sprevádzanými účasťou FS Poľana. 
 
 
PRIPRAVUJE SA : 

1. Rokovanie Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene 
2. Zhromaždenie Akademickej obce Technickej univerzity vo Zvolene  
3. Rokovanie Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 
4. DNI RODODENDRONOV v Arboréte Borová hora 21. – 27. 5. 2018 
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