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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Zo zasadania Vedeckej rady TUZVO
Vedecká rada TUZVO sa stretla 3. decembra 2019 a rokovala pod vedením jej
predsedu Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. V úvodnom príhovore rektor prof.
Rudolf Kropil vyzdvihol úspechy univerzity v akademickom roku 2018/2019. TUZVO
sa zamerala na zlepšovanie podmienok pre vzdelávanie a rozvoj univerzity.
Z množstva faktických informácií prof. R. Kropil vyzdvihol aktivity fakúlt pri
výraznom zlepšení koeficientu kvalifikačnej štruktúry, čím sa TUZVO za rok 2018
zaradila na 6. miesto medzi verejnými vysokými školami na Slovensku. Prorektor pre pedagogickú prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD.,
odprezentoval Hodnotenie vzdelávacej činnosti TUZVO za akademický rok 2018/2019. Rada predložený materiál schválila bez
pripomienok a taktiež schválila nominácie nových členov komisií Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR za TUZVO v 8. funkčnom období (na obdobie 4 rokov). Dôležitým bodom rokovania boli návrhy na vymenovanie doc.
Mgr. Eleny Pivarčiovej, PhD., za profesorku v odbore inauguračného konania Výrobná technika, doc. Ing. Vladimíra Kuncu, PhD., za
profesora v odbore inauguračného konania Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií a doc. Dr. Mgr. Jaroslava Ďurkoviča
za profesora v odbore inauguračného konania Lesnícka fytológia. Návrhy na vymenovanie za profesorov predložil prof. Rudolf Kropil
a VR TUZVO všetky návrhy v tajnom hlasovaní schválila. Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť prof. Jaroslav Šálka predstavil
nových docentov, ktorí v roku 2019 habilitovali na TUZVO. Doc. Ing. Erika Sujová, PhD., z FT, doc. Mgr. Miroslav Němec, PhD., DF,
doc. Ing. Miroslava Mamoňová, PhD., DF, doc. Ing. Jaroslav Vencurik, PhD., LF a doc. Ing. Daniel Kurjak, PhD., LF si následne z rúk
rektora TUZVO prof. Rudolfa Kropila prevzali menovacie dekréty. Ďalej prof. Jaroslav Šálka informoval členov VR o
rozhodnutí Komisii SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov, ktorá na základe návrhu Atestačnej komisie TUZVO
v súlade s platnou legislatívou priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa RNDr. Martinovi Korňanovi, PhD., a Ing. Jánovi Pittnerovi,
PhD., obidvaja z LF. Vzhľadom na to, že išlo o posledné stretnutie vedeckej rady v kalendárnom roku 2019, rektor TUZVO poďakoval
za vykonanú prácu, ktorá prispela k rozvoju univerzity a všetkým členom vedeckej rady poprial príjemné prežitie vianočných
sviatkov. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/zo-zasadania-vedeckej-rady-tuzvo-1

Zasadanie Kolégia rektora
Dňa 9. decembra 2019 rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil privítal členov svojho
poradného orgánu na výjazdovom zasadaní v zariadení Vysokoškolského lesníckeho
podniku (VŠLP) poľovníckej chate Podjavor. Program rokovania začal kontrolou
plnenia úloh a pokračoval prehľadom plnenia rozpočtu TUZVO na rok 2019. Celkové
hospodárenie univerzity v roku 2019 signalizovalo dobrý hospodársky výsledok.
Veľkou mierou sa na tom podieľal VŠLP. Ďalej prof. Rudolf Kropil členom kolégia
priblížil zmeny v Metodike rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu na rok 2020. Plán
modernizácie a rekonštrukcie materiálno-technickej základne TUZVO na rok 2020 predložil prorektor pre rozvoj doc. Josef Drábek.
Materiál obsahoval investície, ktoré majú termín dokončenia v roku 2020, ako aj plánované investície s termínom dokončenia v
rokoch 2020-2021, rozpočtové výdavky a zdroje financovania. Na záver rokovania prof. Rudolf Kropil poďakoval členom kolégia za
prácu, ktorú v poradnom orgáne rektora vykonali a poprial všetkým pokojné a ničím nerušené vianočné sviatky.

Zvolený kandidát na funkciu dekana Lesníckej fakulty TUZVO
V decembri 2019 sa na Lesníckej fakulte TUZVO konali voľby na kandidáta na funkciu dekana.
Akademický senát Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene oznámil, že 16. decembra
2019 bol za kandidáta na funkciu dekana LF na funkčné obdobie od 16. 3. 2020 – 15. 3. 2024
zvolený prof. Ing. Marek Fabrika, PhD.

TUZVO rozvíja spoluprácu s BBSK
Rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil privítal začiatkom decembra na pôde univerzity Ing.
Ján Luntera, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Župan sa
zaujímal o vedeckovýskumnú činnosť univerzity, o rozvoj a modernizáciu infraštruktúry,
ako aj o spoluprácu univerzity s miestnou samosprávou. Diskutovali o novovznikajúcom
lučeneckom centre pre inovácie a startupy, ktoré by malo prispieť k zatraktívneniu
regiónu. Nové Inovačné centrum v Lučenci je projekt s presahom až na európsku úroveň,
ktorý môže dať mladým ľuďom v regióne možnosť uplatnenia a má pomôcť aj pri neželanom odleve mladých ľudí do zahraničia.
„Vzťah študentov a samosprávy je dôležitý napríklad aj preto, aby šikovní študenti, ktorí tu strávili niekoľko rokov štúdiom,
neodchádzali po absolvovaní do zahraničia alebo iných krajov. Je obojstranne výhodné ukázať im, že aj tu je priestor na realizáciu
zaujímavých nápadov,“ povedal prof. Rudolf Kropil. Ján Lunter informoval rektora o založení Agro-drevinového ekosystému BBSK.
Keďže ide o prvý agro – drevinový ekosystém na Slovensku, odborne plánujú spolupracovať s Národným lesníckym centrom, ako aj
inými odbornými garantmi. Do budúcnosti BBSK plánuje užšie spolupracovať s TUZVO, napr. vo výmene informácií a vo výskume, a
tiež by rád nadviazal spoluprácu pri prezentácii kraja a TUZVO na národných a medzinárodných podujatiach. Na záver stretnutia
predseda BBSK Ján Lunter pozval rektora TUZVO prof. Rudolfa Kropila na slávnostné stretnutie pri príležitosti 2. výročia v úrade,
ktoré sa konalo 9. decembra 2019 v Cikkerovej sieni historickej radnice v Banskej Bystrici. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/rozvijamespolupracu-s-banskobystrickym-samospravnym-krajom

Už tretíkrát darovala Drevárska fakulta výťažok z tomboly deťom
Výťažok z tomboly z vianočného posedenia pracovníkov Drevárskej fakulty, sa aj minulý rok
vedenie fakulty rozhodlo darovať deťom z Centra pre deti a rodiny v Hriňovej, konkrétne 3.
samostatnej usporiadanej skupine v Detve. Centrum pre deti a rodiny Hriňová poskytuje
starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie formou celoročného pobytu pre
deti od 0 – 18 rokov ich veku a ďalej až do osamostatnenia. Každý rok vyzbieraná čiastka
rastie. Dekan fakulty prof. Ján Sedliačik spolu s ďalšími kolegami odovzdal vedeniu centra
sumu 400 Eur. Deti sa návšteve, ktorá sa uskutočnila 17. decembra 2019 potešili a hosťom
pripravili aj balíček s vlastnoručne vyrobenými vianočnými ozdobami.

Deň otvorených dverí na Fakulte ekológie a environmentalistiky
Dňa 6. decembra 2019 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na Fakulte ekológie
a environmentalistiky. Zúčastnení študenti stredných škôl sa dozvedeli všetko, čo ich zaujímalo
o štúdiu na fakulte, ale dozvedeli sa aj o zručnostiach, ktoré štúdiom získajú a o možnostiach
uplatnenia absolventov FEE na trhu práce. Stredoškolákom pracovníci fakulty poskytli
informácie o akreditovaných študijných programoch FEE, o prepojení výučby na prax, ako aj
o možnostiach voľnočasových aktivít na TUZVO. Mnoho ďalších zaujímavostí a praktických
ukážok študentom priblížili sprievodcovia DOD, ktorí ich previedli cez vybrané pracoviská
a zodpovedali na množstvo zvedavých otázok.

Slávnostné odovzdanie pneumatického stendu
Dňa 2. decembra 2019 sa za prítomnosti rektora TUZVO prof. Rudolfa Kropila, dekana FT doc.
Pavla Beňa a zástupcov spoločností PARKER HANNIFIN p. L. Bartejsa a BRC Slovakia Bc. M. Drmlu
uskutočnilo slávnostné odovzdanie pneumatického stendu. Certifikovaný distribútor produktov
Parker Hannifin, spoločnosť BRC Slovakia, odovzdala na pôde Fakulty techniky Technickej
univerzity vo Zvolene do užívania nový pneumatický stend. Nové zariadenie pomôže k ďalšiemu
prehlbovaniu vedomostí študentov Fakulty techniky z oblasti pneumatických systémov.

Viac na: https://ft.tuzvo.sk/sk/slavnostne-odovzdanie-pneumatickeho-stendu
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