
 

Informačný e-newsletter Technickej univerzity vo Zvolene                                                             
                                                                                                                 Jún 2016 

Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 

Expozícia TU vo Zvolene na výstave Poľovníctvo a príroda 2016 
Slovenská poľovnícka komora (SPK) usporiadala v dňoch 9. – 12. júna na výstavisku 
Agrokomplex Nitra celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou 
POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA 2016. Na najväčšom stretnutí poľovníkov za posledných päť 
rokov boli predstavené najlepšie poľovnícke trofeje zo Slovenska a zahraničia, 
poľovnícka kultúra, história a tradície poľovníctva. Súčasťou programu bola 
Medzinárodná súťaž vo vábení jeleňov, ukážky poľovníckej kynológie, sokoliarstva, 
lukostreľby a loveckej hudby. Na výstave sa prezentovali aj významné štátne inštitúcie, 
podnikateľské subjekty, neziskové organizácie, pedagogické ustanovizne, ktoré              

sa venujú problematike manažovania prírody, lesov a zveri na Slovensku. Technickej 
univerzite vo Zvolene, ako vysokoškolskej ustanovizni vychovávajúcej lesníkov a poľovníkov z povolania bol pre účely svojej 
prezentácie poskytnutý výstavný priestor na ploche 27 m2. Lesnícka fakulta formou posterov, vybraných záverečných prác 
(bakalárske, inžinierske a dizertačné), odbornej študijnej literatúry, odborných publikácií a separátov, propagačných materiálov 
a trojrozmerných zbierkových preparátov, priblížila profil absolventa akreditovaného študijného programu Aplikovaná zoológia 
a poľovníctvo návštevníkom a potenciálnym záujemcom o štúdium na TU. V oblasti poľovníctva autori expozície TU prezentovali 
problematiku trvalo udržateľného poľovného hospodárstva v podmienkach trhového hospodárstva s aplikáciou na moderné 
ekologicko-ochranárske funkcie poľovníctva, komerčné problémy manažmentu poľovníctva, spôsobu chovu a starostlivosti           
o zver vrátane veterinárnej, výkonu vybraných lektorských a skúšobných činností, projekčných prác odborne spôsobilej osoby 
a poľovníckych funkcií.  
https://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/polovnictvo-priroda-2016.html  

 
III. ročník Májobrania  
Tak ako prechádzajúce dva roky, sa aj  tento rok dňa 1. júna konal už 3. ročník 
podujatia s názvom Májobranie. Členovia krúžku IFSA Slovakia pri Lesníckej fakulte      
vo Zvolene po tradičnom stavaní májov pripravili ich zrúbanie spojené so sprievodným 
programom. Hoci v čase naplánovaného otvorenia udalosti prekvapila búrka, nikoho 
z organizátorov ani súťažiacich to neodradilo.  Dokonca v tomto počasí prišla podporiť 
organizátorov aj pani primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová, za čo sú jej 
študenti IFSA veľmi vďační. Zahájenie podujatia sa pre nepriazeň počasia síce posunulo, 
ale nakoniec sa všetci dočkali a zaznel zvuk lesnice, ktorá slávnostne otvorila 
Májobranie.  Po fanfáre a krátkom príhovore, sa študenti spolu s pánom dekanom 
Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliamom Pichlerom presunuli k poslednému ešte stojacemu máju. Za zvuku harmoniky a lesníckej 
hymny bol tradičným spôsobom máj zrúbaný a mohlo sa začať so súťažením. Do súťaže sa zapojilo osem  štvorčlenných tímov    
zo všetkých fakúlt univerzity, pričom  jednému z tímov prišla dokonca posila z Mendlovej univerzity v Brne. Súťažiaci si zmerali 
sily vo viacerých lesníckych disciplínach. Víťazi boli odmenení cenami, ktoré poskytlo vedenie Lesníckej fakulty a mesto Zvolen. 
Po vyhodnotení súťaže ostávalo už len jediné, a to zapálenie vatry, čo dodávalo tomuto podujatiu jedinečné čaro. Celý priebeh 
udalosti mali pod kontrolou dobrovoľní hasiči z Drevárskej fakulty. Celé podujatie sa nieslo v znamení dobrej nálady, ktorá trvala 
do neskorých večerných hodín. Viac o tomto podujatí sa dočítate v novom čísle časopisu TUZVO.  
 
Nové školiace centrum na FEVT 
Dňa 21. júna bolo na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene 
otvorené špecializované pracovisko pre výučbu tekutinových mechanizmov spoločnosti 
BRC Slovakia, s.r.o. Podpisom rámcovej zmluvy o spolupráci medzi BRC Slovakia a TU  
vo Zvolene vyjadrili obe organizácie záujem spolupracovať na rozvoji techniky, 
vzdelávania, vedy a výskumu. Vzájomná spolupráca je rozdelená na dve oblasti. Oblasť 
pedagogickú – vzdelávanie študentov a zamestnancov TU a oblasť vedy, výskumu          
a aplikovaného výskumu. Školiace centrum je vybavené stojanmi s najnovšími 
riešeniami hydrauliky a pneumatiky od spoločnosti Parker Hannifin, ktoré sú určené na 
školenia v troch rôznych programoch H1 – základy hydrauliky, H2 – prevádzka a údržba 
hydraulických mechanizmov a H3 – diagnostika hydraulických sústav. Stojany sú vybavené hydrostatickým prevodníkmi, 
zásobníkmi pracovných kvapalín, hydraulickým vedením, filtráciou hydrostatických mechanizmov, jednosmerným ventilmi, 
rozvádzačmi, ventilmi pre riadenie tlaku, prvkami pre riadenie prietoku a iným vybavením. Školiace centrum poskytuje 
certifikované školenia, ktorých sa môžu zúčastniť ľudia z praxe a študenti TU v rámci špecializovanej výučby tekutinových 
mechanizmov. Výstupom zo školenia je certifikát potvrdzujúci úspešné absolvovanie daného kurzu. 
 

https://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/polovnictvo-priroda-2016.html


 
Hasiči na námestí SNP  
Už 44. ročník Majstrovstiev SR v hasičskom športe sa uskutočnil v dňoch 28. – 29. júna   
vo Zvolene a v Banskej Bystrici. V utorok 28. júna sa pretekalo na námestí SNP                  
vo Zvolene v disciplíne výstup do 4. podlažia cvičnej veže. V disciplíne výstup do prvého 
podlažia cvičnej veže si zmerali svoje sily aj vybraní študenti z Technickej univerzity        
vo Zvolene, Technickej univerzity v Košiciach a Akadémie policajného zboru v Bratislave. 
Prvé miesto získal Jakub Pavelka z Akadémie policajného zboru v Bratislave s časom    
7,96 sekúnd, druhý skončil študent TUZVO Tomáš Porada s časom 9,63 sekúnd a tretie 
miesto získal študent TUZVO Radovan Šuba s časom 10,23. Katedra protipožiarnej 
ochrany Drevárskej fakulty mala na námestí stánok a počas celého dňa poskytovala informácie o štúdiu a výsledkoch KPO          
pre verejnosť a budúcich študentov. Majstrovstvá pokračovali ešte nasledujúce dva dni. V stredu 29. júna prebiehala štafeta 
a prekážkový beh na 100 metrov v Banskej Bystrici na štadióne SNP a 30. júna opäť na námestí SNP vo Zvolene v disciplíne 
požiarny útok. Sprievodným podujatím majstrovstiev je aj výstava o tradíciách hasičov v Banskobystrickom kraji s názvom 
Poriadok ohňa, ktorá v Stredoslovenskom múzeum v Banskej Bystrici trvá do 3. júla. Podporu a pomoc pri realizácii výstavy 
prejavil aj Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD., z Katedry protipožiarnej ochrany.  
  
Dni rododendronov a Dni ruží v Arboréte Borová hora 
Mesiace máj a jún v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene už tradične sprevádzajú verejnosti známe podujatia 
Dni rododendronov a Dni ruží. Veľkolepú krásu majestátnych stálozelených a opadavých rododendronov obdivovalo                    
od 23. do 29 mája takmer 1 700 návštevníkov, cez víkendové dni viac ako 950 osôb, kedy sa vstupov s odborným výkladom 
zúčastnilo takmer stotridsať návštevníkov. Rovnako úspešným podujatím boli aj Dni ruží, prebiehajúce od 13. do 19. júna, kedy   
si najväčšiu zbierku ruží na Slovensku prišlo pozrieť viac ako 1 500 návštevníkov. Cez víkend sa pestrofarebnými 
farbami, rôznorodými tvarmi a vôňou ružových kvetov nadchýnalo viac ako 900 návštevníkov, takmer dvesto z nich sa dozvedelo 
viac informácií o tejto okrasnej drevine počas víkendových odborných vstupov. Odborné vstupy boli tematicky zamerané najmä 
na rododendrony a ruže, na ich prirodzený areál rozšírenia, šľachtenie, odrodové zloženie, pestovanie, rez a ošetrovanie. 
Návštevníci ocenili aj ďalšie informácie týkajúce sa histórie arboréta a zamerania jeho zbierok. Okrem širokej verejnosti z celého 
Slovenska, žiakov a študentov základných a stredných škôl, sa krásou a tvarom rododendronov a ruží v plnom kvete prišli 
pokochať aj návštevníci z Karvinej, Maďarska a Rumunska, ďalekých Drážďan a poľskej 
Poznani.  
   
15. ročník slovensko-českého tenisového turnaja učiteľov 
V piatok 17. júna sa v Trnave uskutočnil 15. ročník slovensko-českého tenisového turnaja 
učiteľov a pracovníkov vysokých škôl organizovaný Materiálovotechnologickou fakultou 
Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave pod záštitou jej dekana prof. Dr. Ing. 
Jozefa Peterku. Turnaja sa zúčastnili aj zástupcovia TU vo Zvolene: prorektor pre 
pedagogickú prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD., Ing. Ján Iždinský, PhD.,  a doc. PaedDr. Peter 
Polakovič, PhD., z Drevárskej fakulty, a Ing. Zuzana Perháčová, PhD., z Fakulty ekológie 
a environmentalistiky. V dobrej nálade a priaznivom počasí súťažilo 17 tenisových hráčov, 
ale turnaja sa celkovo zúčastnilo 29 tenisových nadšencov. Zástupcovia TUZVO sa umiestnili nasledovne:  
Muži do 50 rokov:      Muži nad 50 rokov:          Ženy:      Štvorhra muži: 
2. miesto: Andrej Jankech     2. miesto: Peter Polakovič     2. miesto: Zuzana Perháčová   3. miesto: Peter Polakovič, Andrej Jankech 
3. miesto: Ján Iždinský                          Štvorhra MIX:     
            3. miesto: Zuzana Perháčová, Ján Iždinský 

Spolupráca UTV TUZVO s Ruskom  
Ing. Erik Selecký, PhD., vedúci Centra ďalšieho vzdelávania na TU vo Zvolene sa v rámci 
projektu TEMPUS zúčastnil spolu s externým spolupracovníkom Ing. Miroslavom 
Gecovičom, CSc., zahraničnej mobility, ktorá bola zameraná na stretnutia so študentmi 
Univerzít tretieho veku (UTV), lektormi UTV aj zástupcami univerzít z Ruskej federácie. 
Počas 9 dní sa stretli so zástupcami viacerých univerzít – Saint Petersburg State 
University of Industrial Technologies and Design, Saint Petersburg State Forest 
Technical University, Samara State Technical University a Volga Region State University 
of Service. „Projekt Tempus je zameraný na prenos Know-How, ako manažovať 

Univerzity tretieho veku mimo EÚ. Som osobne veľmi rád, že počas trvania projektu sme nadviazali nadštandardné vzťahy najmä 
s rusky hovoriacimi krajinami. Zástupcovia univerzít z týchto krajín boli aj na našej univerzite a snažili sme sa s mojimi kolegami    
o nich čo najlepšie postarať. Táto investícia sa nám vrátila v podobe prijatia na najvyšších miestach veľkých univerzít v Rusku. 
Som veľmi rád, že keď projekt skončí, tieto univerzity chcú naďalej s nami spolupracovať a rozvíjať vzájomné vzťahy, nielen            
v podobe UTV, ale aj výmeny študentov, učiteľov a projektov v oblasti vedy a výskumu,“ povedal. Ing. Erik Selecký, PhD.  
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