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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Vedecká rada TU vo Zvolene sa zišla na jarnom zasadaní 16. apríla 2019 pod
vedením jej predsedu Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., rektora univerzity.

Vedecká rada TUZVO prerokovala a jednomyseľne schválila dva dokumenty
predložené rektorom univerzity – Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti TU vo
Zvolene za rok 2018, spracované a prezentované prorektorom pre vedu a výskum
prof. Dr. Ing. Jaroslavom Šálkom a Hodnotenie vonkajších vzťahov TU vo Zvolene
za rok 2018, vypracované a prednesené prorektorom pre vonkajšie vzťahy doc. Ing.
Branislavom Olahom, PhD. K predloženej správe o vedeckovýskumnej činnosti
prebehla obšírna diskusia. Správa bola hodnotená veľmi pozitívne. Vedecká rada
TUZVO zobrala na vedomie Informáciu o projektoch operačných programov EÚ, ktorú predložil rektor prof. Rudolf Kropil.
Správu o projektoch spracoval prorektor pre rozvoj doc. Ing. Josef Drábek, CSc., v spolupráci s vedúcou Oddelenia riadenia
projektov Ing. Monikou Koreňovou, PhD. V minulom roku TUZVO predložila projekty v hodnote 13 miliónov eur. Získané
zdroje z projektov boli použité na rozvoj infraštruktúry univerzity. V ďalšom programe sa vedecká rada zaoberala Priebežnou
správou o plnení Dlhodobého zámeru TUZVO a Návrhom členov odborovej komisie a školiteľov v študijnom programe III.
stupňa „Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu“. Prorektor pre rozvoj doc. Josef Drábek informoval
prítomných členov VR TUZVO o hospodárení univerzity v roku 2018. K otázkam týkajúcim sa lesných ekosystémov na
Slovensku sa v diskusii vyjadril prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. Hovoril o ohrození smrekových a dubových porastov, aj o
začínajúcom sa oslabovaní bukových ekosystémov. Svojim vystúpením apeloval na transfer vedeckých poznatkov do praxe a
o nutnosti spolupráce akademickej sféry s Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR. Viac na : https://www.tuzvo.sk/sk/jarne-zasadanie-vedeckej-rady-technickej-univerzity-vo-zvolene
Na mimoriadnom slávnostnom zasadnutí Kolégia rektora Technickej univerzity vo
Zvolene 2. apríla 2019 rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., udelil Plakety
J. A. Komenského pri príležitosti Dňa učiteľov ako vyjadrenie uznania pedagogickej
práce:

prof. Ing. Ľubomírovi Scheerovi, CSc., z Lesníckej fakulty - za dlhodobý prínos
v oblasti pedagogického procesu na Lesníckej fakulte v oblasti rozvoja a výučby
štatistických metód a biometrie. Za osobitný prínos v procese optimalizácie
pedagogického procesu na Lesníckej fakulte a jej praktickej implementácie.
Mgr. Jarmile Schmidtovej, PhD., z Drevárskej fakulty - za príkladný pedagogický prístup vo výučbe predmetov na lesníckej
fakulte. Za zvýšenú mieru empatie a neúnavnú prácu so študentmi počas priamej výučby, ako aj pri vedení kurzov z matematiky
pre študentov 1. ročníka. Za motiváciu, povzbudzovanie a podporu študentov počas štúdia a za vytvorenie moderných
učebných textov a pomôcok s vysokou didaktickou kvalitou.
doc. Ing. Pavlovi Joščákovi, CSc., z Drevárskej fakulty - za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu a tvorivú
vedeckovýskumnú činnosť s významným podielom na príprave vysoko kvalifikovaných odborníkov v oblasti konštrukcie,
typológie a technológie výroby nábytku a drevárskych výrobkov. Počas svojho pôsobenia na Drevárskej fakulte významne
prispel k formovaniu obsahu štúdia a profilu absolventa v danej oblasti.
prof. Ing. Jurajovi Veselovskému, CSc., z Drevárskej fakulty - za mimoriadne inšpiratívny a zanietený prístup k študentom aj
kolegom, dlhodobú hodnotnú pedagogickú a tvorivú činnosť, ktorou významne prispel k výchove množstva vysoko
kvalifikovaných dizajnérov a tvorcov nábytku a interiéru. Svojou činnosťou výrazne napomohol zvýšeniu kvality vzdelávania v
oblasti dizajnu na Slovensku. Stál pri vytvorení a aktívne podporoval rozvoj umeleckého odboru dizajn na Drevárskej fakulte.
Počas svojho pôsobenia na TU vo Zvolene sa významne zaslúžil o napĺňanie poslania fakulty a univerzity.
doc. Ing. Vladimírovi Kuncovi, PhD., z Fakulty ekológie a environmentalistiky - za pedagogickú činnosť, zanietený a vysoko
odborný prístup pri vyučovaní v oblasti ekológie lesa, ekológie húb, druhovej ochrany, meliorácií a rekultivácií. Takto zamerané
učebné predmety sú na Fakulte ekológie a environmentalistiky nosnou súčasťou študijného programu ochrana a využívanie
krajiny.
prof. Ing. Slavomírovi Stašiovovi, PhD., z Fakulty ekológie a environmentalistiky - za úspešnú pedagogickú prácu pri
vyučovaní predmetov v oblasti synekológie, ekológie populácií, demekológie a etológie. Takto zamerané predmety sú na
Fakulte ekológie a environmentalistiky nosnou súčasťou študijného programu ekológia a ochrany biodiverzity.

Ing. Márii Hrčkovej, PhD., z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky - za popularizáciu vedy a techniky v oblasti
robotiky a robotických systémov v snahe zvýšiť záujem mladých o štúdium technických odborov na školách technického
zamerania prostredníctvom projektu „Robohranie – proFEVT“. Výrazne sa podieľa na rozširovaní spolupráce Fakulty
environmentálnej a výrobnej techniky so základnými a strednými školami, čo umožňuje mladým ľuďom aktívny a tvorivý
prístup k robotickým systémom.
doc. Ing. Mariánovi Kučerovi, PhD., z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky - za mimoriadny prínos pre všestranný
rozvoj Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky, osobitne za rozvoj vzdelávania a spolupráce s praxou. Za úspešnú
pedagogickú prácu pri výučbe predmetov v oblasti výrobnej techniky, ktorá je nosným odborom
fakulty.
Rektor poďakoval oceneným učiteľom za ich dlhoročnú pedagogickú, vedeckú a tvorivú činnosť, aktívny a inšpiratívny prístup
k zvyšovaniu kvality vzdelávania, ako aj iniciatívu pri využívaní nových metód a technológií vo výučbe na Technickej univerzite
vo Zvolene. Vedenie univerzity vyjadruje srdečné blahoželanie všetkým oceneným učiteľom.

V Aule Technickej univerzity vo Zvolene sa 11. apríla 2019 konalo 25. valné
zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory.

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., sa zúčastnil
25. valného zhromaždenia Slovenskej lesníckej komory (SLK). Spolu s ním sa valného
zhromaždenia zúčastnil aj generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania
dreva MPaRV SR Ing. Peter Kicko, ako aj ďalší predstavitelia SLK a Mesta Zvolen.
Slovenská lesnícka komora si na valnom zhromaždení pripomenula 25 rokov od svojho
založenia.

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.,
odovzdal ceny výhercom medziuniverzitnej streleckej súťaže O putovné poháre
rektora TUZVO.

Dňa 5. apríla 2019 sa na strelnici Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu
v Sielnici uskutočnil 6. ročník medziuniverzitnej streleckej súťaže M 400, ktorú
organizoval, pod záštitou rektora Technickej univerzity vo Zvolene, Poľovnícky krúžok
pri TUZVO v spolupráci s Vysokoškolským lesníckym podnikom. Súťaže sa zúčastnilo
19 strelcov v súťaži jednotlivcov a 6 trojčlenných družstiev v súťaži družstiev zložených
zo študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, IFSA Slovakia (International Forestry Students' Association),
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 aj tento rok Jozef Mlynárik. Výsledky súťaží vyhlásil a ceny
výhercom odovzdal rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Rudolf Kropil.
Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/medziuniverzitna-strelecka-sutaz-o-putovne-pohare-rektora-tuzvo-2019

Lesnícke dni 2019

Najväčšie lesnícke celoslovenské podujatie sa uskutočnilo 26. apríla 2019 na Námestí
SNP vo Zvolene. Podujatie zorganizovalo Národné lesnícke centrum v spolupráci s
ostatnými lesníckymi inštitúciami na Slovensku a Mestom Zvolen. Slávnostného
otvorenia Lesníckych dní sa zúčastnili prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť prof.
Dr. Ing. Jaroslav Šálka, prodekani LF Ing. Daniel Halaj, PhD., a doc. Dr. Mgr. Jaroslav
Ďurkovič, spolu s predstaviteľmi Mesta Zvolen, zástupcami Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, generálnym riaditeľom štátneho podniku LESY
SR, generálnym riaditeľom NLC, ako aj ďalšími významnými osobnosťami spoločenského a hospodárskeho života. V rámci
Lesníckych dní 2019 bola udelená aj Cena prof. Štefana Korpeľa Ing. Dušanovi Mikušovi, vedúcemu Lesnej správy Duchonka,
za prírode blízke obhospodarovanie lesa.

Na Technickú univerzitu vo Zvolene opätovne zavítala v dobe od 23. do 26. apríla 2019
návšteva zo St. Petersburg State Forest Technical University, tentokrát zložená nielen
z pedagógov, ale aj ich študentov.

Prvýkrát v histórii z partnerskej univerzity prišli na návštevu nie len pedagógovia, ale aj
študenti. V spolupráci s vedením TUZVO, vedením LF a najmä so študentskou
organizáciou IFSA, bol pre vítanú návštevu pripravený zaujímavý program po odbornej
aj spoločenskej stránke. Za posledné obdobie TUZVO organizuje pravidelné návštevy
univerzity v Petrohrade. Aj v tomto roku, v lete, je naplánovaná cesta skupiny študentov
TUZVO, ktorí sú pripravení vycestovať do krásneho mesta na Neve.

Dňa 16. apríla 2019 športoviská Ústavu telesnej výchovy a športu
Technickej univerzity vo Zvolene zaplnili pedagógovia a
študenti, ktorí si zmerali sily v priateľskom futbalovom zápase v
rámci podujatia UNI DNI 2019.

Hru otvoril slávnostným výkopom rektor TUZVO profesor Rudolf
Kropil. V priebehu hry boli aktívnejší študenti, ale aj pedagógovia
zaujali, a to nielen svojimi výkonmi. Po záverečných penaltách
neostávalo nič iné len vyhlásiť, že s prehľadom vyhrali študenti.
Výsledný stav zápasu 6:2. Podujatie UNI DNI 2019 pokračovalo pripraveným programom v Študentskom domove Ľ. Štúra.
Univerzitné dni 2019, tak ako po minulé roky, tak aj tento rok, zorganizovali a zabezpečili s podporou vedenia univerzity
študenti združení v študentskej organizácii Woodenworld.

PRIPRAVUJE SA :
1. Dni rododendronov v Arboréte Borová hora 13. - 19. 5. 2019
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