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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Zasadanie Správnej rady TUZVO
Dňa 29. mája 2019 sa konalo zasadanie Správnej rady (SpR) Technickej univerzity vo
Zvolene za účasti rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. Rokovanie
SpR viedol jej predseda Ing. Miroslav Kusein. Rektor prof. Rudolf Kropil predniesol
Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2018 a Výročnú správu o hospodárení
TU vo Zvolene za rok 2018, ako aj Návrh rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2019. Všetky
spomenuté materiály rada na svojom zasadaní schválila. Za podpredsedu SpR TUZVO
bol zvolený na nasledujúce funkčné obdobie doc. Ing. Josef Drábek, CSc., prorektor pre rozvoj. Členovia Rady pozitívne
hodnotili výsledky činnosti a hospodárenia univerzity za rok 2018 a vyslovili presvedčenie, že aj v roku 2019 univerzita
dosiahne mimoriadne dobré výsledky vo vzdelávaní a výskume a obháji tak svoje postavenie medzi najlepšími univerzitami na
Slovensku.
Šrégom nočným Zvolenom
Dňa 30. apríla 2019 vo večerných hodinách spred auly Technickej univerzity vo Zvolene
odštartovali bežci na trasu dlhú 7 km vedúcu cez mesto popri najzaujímavejších
miestach mesta, aby sa cez sídlisko Západ vrátili späť k TUZVO a prebehli cieľom. Do
cieľa dobehlo 287 bežcov. Prvenstvo obhájil Matej Schieber s časom 22:51 a medzi
ženami uspela Nikoleta Gregáňová s časom 28:04. Preteky organizačne zabezpečovala
TJ Slávia TUZVO a študentská organizácia Woodenworld pôsobiaca na Technickej
univerzite vo Zvolene. Vyhlasovanie výsledkov behu sa konalo v prednáškovej
miestnosti univerzity za prítomnosti primátorky Zvolena Ing. Lenky Balkovičovej a
prorektora pre pedagogickú prácu RNDr. Andreja Jankecha, PhD. Svojou účasťou
a taktiež bezprostredným vstupovaním vyhlasovanie výsledkov spríjemnil najznámejší bežecký veterán zo Zvolena Ján
Hazucha, ktorý vo svojej vekovej kategórii nedávno skompletizoval zbierku šiestich víťazstiev na všetkých najprestížnejších
svetových maratónoch. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/sregom-nocnym-zvolenom

Akademický senát schválil zmeny v Štatúte TUZVO
V pondelok 13. mája 2019 sa za účasti rektora TUZVO prof. Rudolfa Kropila zišli na
svojom rokovaní členovia Akademického senátu (AS) TUZVO. Po úvodnej kontrole
uznesenia AS v tajnom hlasovaní zvolil väčšinou hlasov do Rady VŠ SR doc. Mgr. Ing.
Rastislava Šuleka, PhD. Rektor univerzity prof. Rudolf Kropil predniesol Výročnú správu
o činnosti TU vo Zvolene za rok 2018 a následne aj Výročnú správu o hospodárení TU
vo Zvolene za rok 2018. Zhrnul všetky dôležité informácie o činnosti na univerzite
v priebehu roka 2018. Hovoril o poslaní univerzity, jej cieľoch a rozvoji. Vyzdvihol
najdôležitejšie udalosti roka 2018. Zdôraznil: „Naším cieľom je udržať si postavenie
medzi najlepšími univerzitami na Slovensku. Aj keď sme malá univerzita, výsledkami sme zaradení medzi najlepšie univerzity.“
Zároveň uviedol, že Technická univerzita vo Zvolene je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dočasne zaradená
medzi výskumné univerzity. „Z hľadiska hospodárenia sa TUZVO darí držať dobrý hospodársky výsledok, aj keď sa vonkajšie
podmienky neustále zhoršujú,“ povedal rektor prof. Rudolf Kropil. Výsledok hospodárenia za rok 2018 možno hodnotiť
pozitívne napriek jeho miernemu zníženiu oproti vlaňajšiemu roku. AS Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2018,
ako aj Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2018 AS jednomyseľne schválil. Akademický senát TUZVO taktiež
schválil zmenu názvu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky na Fakultu techniky. Dôležitým bodom rokovania AS boli
Zmeny v Štatúte TUZVO. Išlo o pripomienky formálneho charakteru vznesené legislatívnou komisiou AS TUZVO, JUDr. Danicou
Lukáčovou, ako aj pracovníkmi rektorátu. Po podrobnom prerokovaní každej pripomienky senát nakoniec schválil
s pripomienkami zmeny v Štatúte TUZVO všetkými hlasmi. Posledným bodom programu rokovania AS TUZVO bol materiál
Podmienky prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia v UŠP ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu.
Akademický senát TUZVO takisto tento materiál prijal s pripomienkou. Viac na: www.tuzvo.sk

Zhodnotenie stavu rekonštrukcií internátov
Dňa 27. mája 2019 sa prof. Rudolf Kropil zúčastnil stretnutia rektorov vysokých škôl na
UMB v Banskej Bystrici, ktoré sa konalo na základe pozvania Petra Pellegriniho, predsedu
vlády SR. Účelom stretnutia bolo zhodnotenie stavu rekonštrukcií vysokoškolských
internátov, na ktoré vláda SR v roku 2018 vyčlenila sumu vo výške 50 mil. €, pričom v prvej
etape uvoľnila 20 mil. €. Na stretnutí bola prítomná aj Martina Lubyová, ministerka
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ladislav Kamenický, minister financií SR. Po
zhodnotení percentuálneho čerpania pridelených finančných prostriedkov pani
ministerkou, prítomní rektori informovali o rozsahu konkrétnych prác, ktoré boli zrealizované s cieľom zlepšenia
poskytovaného ubytovania študentom, ako aj o budúcich plánoch nevyhnutného ďalšieho rozvoja infraštruktúry. TUZVO do
konca mája 2019 vyčerpala cca 84,5% z prostriedkov, ktoré jej boli pridelené a do konca augusta 2019 plánuje dočerpať celú
dotáciu. V ŠD Bariny boli vykonané práce: zníženie energetickej náročnosti budovy Bariny - zateplenie obvodového plášťa,
strechy, výmena okien, presklených stien a bleskozvodu (na základe energetického certifikátu objekt bol zaradený do triedy
„A“), rekonštrukcia študovní, výmena radiátorov a hydraulické vyregulovanie sústavy, rekonštrukcia vodovodnej prípojky
a areálového vodovodu I. etapa, výmena svietidiel v izbách a spoločných priestoroch, rekonštrukcia sociálnych zariadení
a kompletná výmena nábytku. Rekonštrukcia v súčasnej dobe stále prebieha. Prvý blok bol ukončený v apríli 2019, ukončenie
všetkých stavebných prác je naplánovaný na júl 2019. Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu sociálnych zariadení vrátane
výmeny stúpačiek. Uvedenou rekonštrukciou budú komplexne doriešené ubytovacie kapacity v lokalite Bariny. V Študentskom
domove Ľ. Štúra boli vykonané práce: rekonštrukcia sociálneho zázemia určeného pre študentov, ktorí využívajú športové
ihriská v rámci areálu a rekonštrukcia striech. Realizáciou stavebných prác sa zlepšili teplo-technické parametre ŠD a odstránilo
sa riziko zatekania do objektov. Pre financovanie predmetných investícií boli použite vlastné zdroje Technickej univerzity vo
Zvolene, zdroje zo Štrukturálnych fondov EÚ, ako aj zdroje z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Minister financií
konštatoval, že vyčlenené finančné prostriedky sú pre vysoké školy k dispozícii na čerpanie a zamestnanci ministerstva sú
pripravení na vzájomnú intenzívnu komunikáciu. Zároveň zdôraznil dôležitosť energetických auditov. V závere predseda vlády
konštatoval, že aktivita je z väčšej časti úspešná, pripomenul ochotu komunikácie zo strany ministerstva financií a vyjadril
presvedčenie o začatí pozitívnej komunikácie vo vzťahu ku kvalite slovenských vysokých škôl.

Rektor TUZVO privítal na pôde univerzity návštevu z Čínskej ľudovej republiky
Posledný májový týždeň rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil, privítal na pôde univerzity dekanku Fakulty zdravotníctva Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave (FZ SZU) doc. PhDr. Bc. Beátu Frčovú, PhD., MPH, mim. prof. a profesora Li Chunrio
z Liaoningskej univerzity TCM v Shenyangu v Číne, svetového odborníka v klasickej a alternatívnej medicíne, ktorý už druhý
rok pôsobí na FZ SZU. Prof. Li Chunri je zároveň aj reprezentant Konfuciovej učebne tradičnej čínskej medicíny a Technickej
univerzite vo Zvolene ponúkol možnosť spolupráce na projekte vo výskume liečivých rastlín. Na stretnutí s rektorom TUZVO
predstavil medzinárodnú výskumnú platformu v Číne, ktorej garantom je profesor Dr. Luqi Huang (rektor Liaoningskej
univerzity TCM v Shenyangu) a na ktorej už participujú riešitelia z Európy.

Lesnícke dni 2019
Slávnostné otvorenie XIII. Lesníckych dní 2019 sa uskutočnilo 26. apríla 2019 na
Námestí SNP vo Zvolene. Tohto najväčšieho celoslovenského podujatia
organizovaného lesníckymi inštitúciami na Slovensku sa zúčastnil prorektor pre
vedeckovýskumnú činnosť prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka spolu s predstaviteľmi Mesta
Zvolen Ing. Lenkou Balkovičovou, primátorkou, zástupcom Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jaroslavom Regecom, generálnym
riaditeľom podniku LESY SR, š.p. Ing. Marianom Staníkom, generálnym riaditeľom NLC
Bc. Ing. Ľubošom Halvoňom, PhD., ako aj ďalšími významnými osobnosťami spoločenského a hospodárskeho života.
Študenti Lesníckej fakulty, ako aj niektorí pedagógovia LF (Dr. Jaroslav Vido a Dr. Adriana Leštianska) sa i tento rok zhostili
úlohy lesných pedagógov a venovali sa deťom a mládeži zo zvolenského a priľahlých okresov. V rámci tejto aktivity
prebehlo aj pracovné stretnutie študentov LF v Národnom lesníckom centre s pani Ing. Danou Chlpošovou a jej kolegyňami,
ktoré bolo pre nich veľmi inšpiratívne. Lesnícka fakulta mala v tomto roku na námestí SNP tri stánky, kde študenti krúžkov
pri LF zaujali žiakov základných škôl a materských škôlok bohatým programom vzdelávacích hier. Nechýbali ani sokoliari,
vábničiari, kynológovia, členovia IFSA, trubači a včelári z TUZVO. Podujatie pokračovalo 27. apríla 2019 na Pustom hrade,
kde mala Lesnícka fakulta zastúpenie prostredníctvom študentov zo študentskej organizácie IFSA.

Fórum mladých geoinformatikov 2019
Dňa 17. mája 2019 sa na Katedre plánovania lesných zdrojov a informatiky, LF TUZVO konal
dvanásty ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov. Konferencie sa
zúčastnilo 38 registrovaných účastníkov z rôznych českých univerzít (z Univerzity Palackého
v Olomouci, Českej zemědelskej univerzity v Prahe, Ostravskej univerzity v Ostrave,
Mendelovej univerzity v Brne), slovenských univerzít (z Technickej univerzity vo Zvolene,
Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), ako aj iných
inštitúcií (Okresného úradu Banská Bystrica, Okresného úradu Rimavská Sobota, Slovenskej
agentúry životného prostredia, Slovenskej akadémie vied) zaoberajúcich sa témami
geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme a iných príbuzných odborov alebo ich aplikáciou do jednotlivých oblastí
spoločenského života. Počas dňa zúčastnení absolvovali 5 hodinových blokov, do ktorých bolo rozdelených 17 prezentácií
doktorandov a mladých vedeckovýskumných pracovníkov zo spomínaných inštitúcií. Po otvorení konferencie a príhovore
odborného garanta prof. Ing. Jána Tučeka, CSc., mladí odborníci prezentovali príspevky ako: Monitorovanie zmien terénu
pomocou radarovej interferometrie, Využiteľnosť hier v oblasti urbanistického plánovania, Digitálna lesná včelia pastva
Slovenska, Využívanie systému LGIS v štátnej správe lesného hospodárstva, Využiteľnosť ručných laserových skenerov a
technológie SLAM v lesnom prostredí, Webová aplikácia na poskytovanie dát o komasácii územia. Najlepšie príspevky
konferencie budú publikované v odborných časopisoch Kartografické listy, Geodetický a kartografický obzor
(GaKO) či Geographia Cassoviensis. Viac informácií o konferencii sa dočítate v časopise TUZVO č. 2/2019.

Stavanie májov
Stavanie májov na Technickej univerzite vo Zvolene zachovávajú už dlhé roky študenti
Lesníckej fakulty. V utorok 30. apríla 2019 študenti LF za prítomnosti dekana Lesníckej
fakulty prof.h.c. prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera a prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. Ing.
Branislava Olaha, PhD., ako aj prodekanov LF, zamestnancov a študentov TUZVO, postavili
pred univerzitu vysoký "máj" ozdobený farebnými stuhami. Nevadilo im ani trochu dažďa.
Zahrali a zaspievali im pri tom členovia folklórneho súboru Technickej univerzity vo
Zvolene Poľana. Ďalšie máje následne študenti LF postavili pri študentskom domove a pri
Zvolenskom zámku.

Dni bez bariér v Arboréte Borová hora
V Arboréte Borová hora TUZVO sa v dňoch 6. – 8. mája 2019 uskutočnilo podujatie pod
názvom Dni bez bariér. Cieľom aktivity bola prezentácia informačného systému
novonavrhnutého edukačného chodníka pre znevýhodnené osoby a možnosti jeho
využitia. V rámci uvedeného podujatia Arborétum Borová hora navštívilo takmer 300
návštevníkov z rôznych kútov Slovenska, klienti z Národného rehabilitačného centra
Kováčová, z Domova sociálnych služieb Symbia Zvolen atď. Na podujatí prezentovala
firma Spig, s. r. o. kompenzačné pomôcky a poskytla poradenstvo v oblasti sociálnych
služieb a najvhodnejšieho technického riešenia na bezbariérové úpravy prostredia pre
zdravotne postihnuté osoby. Deti z Domova sociálnych služieb Symbia Zvolen predstavili svoju rôznorodú záujmovú činnosť
a vystavovali kreatívne výrobky z chránených dielní. Podujatie bolo realizované s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej
agentúry MŠVVaŠ SR v rámci projektu č. 006TU Z-4/2019. Viac: v časopise TUZVO č. 2/2019.

Nové knihy v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici vďaka dotácii Fondu na podporu umenia
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica v roku 2018 podala v rámci dotačného programu Fondu na
podporu umenia (FPU), Program 5 Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram Akvizícia knižníc,
projekt pod názvom Knižnica nielen akademická (odborné informácie a kultúrne hodnoty pre
každého). Projekt bol schválený a podporený Fondom na podporu umenia vo výške 7 000 Eur na
nákup odbornej knižnej literatúry. Do fondu knižnice pribudlo 483 nových odborných publikácií
z rôznych vedných oblastí v súlade s odbornou profiláciou univerzity a špecializáciou knižnice, ako
aj spoločenskovedné knihy vydané s podporou FPU. Cieľom projektu bola aktívna informačná
podpora procesu vzdelávania, výskumu a vývoja na Technickej univerzite vo Zvolene, celoživotného
vzdelávania, napĺňanie informačného a kultúrneho poslania knižnice, podpora vzdelanosti odbornej i
širokej verejnosti. Celkový rozpočet projektu bol 8 905,36 Eur, spolufinancovanie z vlastných zdrojov bolo vo výške 1 905,36
Eur. Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pre svojich používateľov zakúpila z poskytnutej dotácie 402 knižných publikácií,

v rámci spolufinancovania 81 publikácií. V rámci projektu a v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie SLDK realizovala nákup
publikácií vydaných s podporou FPU vo výške 15% z dotácie, v celkovej hodnote 1 134,47 Eur, pričom išlo o publikácie
prevažne z oblasti spoločenských a humanitných vied, a to v počte 73 exemplárov. Viac informácií sa dočítate v časopise
TUZVO č. 2/2019.

Prvý florbalový turnaj zamestnancov univerzít
Dňa 22. mája 2019 sa na pôde Ústavu telesnej výchovy a športu Technickej univerzity vo
Zvolene odohral prvý ročník turnaja vo florbale medzi zamestnancami vysokých škôl.
Turnaja sa okrem domácej Technickej univerzity vo Zvolene zúčastnili
kolegovia z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinskej univerzity v Žiline a z
nitrianskej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Turnaj otvoril rektor TU vo Zvolene
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., a podpredseda odborového zväzu doc. Ing.
Miroslav Habán, PhD., ktorý je aj predsedom Združenia vysokých škôl a priamo
riadených organizácií. Turnaj mal vysokú športovú úroveň a po tuhých bojoch sa
z víťazstva tešila Žilinská univerzita, len „o skóre“ pred domácou TUZVO. Výborný výkon podal Ing. Vladimír Juško, PhD.,
z domáceho družstva, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja.
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