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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Voľby kandidáta na funkciu rektora TUZVO

Začiatok akademického roka 2019/2020 sa na TUZVO niesol v znamení volieb kandidáta
na funkciu rektora TU vo Zvolene pre funkčné obdobie február 2020 – február 2024. AS
TUZVO na zasadaní 7. októbra 2019 zvolil volebnú komisiu pre voľbu kandidáta na
rektora a zároveň schválil harmonogram nastávajúcich volieb. Na funkciu rektora bolo
navrhnutých viacero kandidátov, z ktorých kandidatúru prijali traja. S najvyšším počtom
preferenčných hlasov kandidatúru prijal prof. Rudolf Kropil, nasledoval prof. Viliam
Pichler a doc. Rastislav Šulek. Dňa 5. novembra 2019 sa na verejnom zhromaždení
akademickej obce v aule univerzity predstavili dvaja kandidáti, pretože doc. Rastislav Šulek sa svojej kandidatúry vzdal. V ten
istý deň AS TUZVO v prvom kole tajných volieb trojpätinovou väčšinou hlasov zvolil kandidáta na funkciu rektora TU vo
Zvolene. V súlade s príslušnou legislatívou a harmonogramom volieb Akademický senát TUZVO oznámil 6. novembra 2019
výsledky volieb. Za kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene pre funkčné obdobie február 2020 – február 2024 bol zvolený
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. Osvedčenie o výsledku volieb mu odovzdal predseda AS TUZVO na slávnostnom
zasadnutí senátu 11. novembra 2019.
Financovanie 2019 Lesy-Drevo

Medzinárodná vedecká konferencia Financovanie 2019 Lesy-Drevo sa uskutočnila na pôde
TUZVO 21. novembra 2019. Konferencia priniesla nové poznatky v oblasti analýzy rizík
financovania lesných podnikov vplyvom globálnych ekonomických a ekologických zmien.
Poukázala na možnosti využívania obnoviteľných zdrojov v energetike a
drevospracujúcom priemysle tak, aby sa dosahovala čo najvyššia pridaná hodnota tejto
cennej domácej suroviny. Konferenciu otvoril rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil. Pozvanie
prijali a referáty predniesli významní hostia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, Slovenskej lesníckej komory, ako aj iných inštitúcií. Veľmi podnetné a zaujímavé
boli vystúpenia odborníkov z praxe zo štátneho podniku Lesy SR, štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR, Asociácie
priemyselnej ekológie na Slovensku a z Obecných lesov Veľký Folkmar, s.r.o. Ďalšie príspevky predniesli odborníci zo
zahraničných univerzít, ako aj výskumných ústavov, v ktorých sa opierali o výsledky štúdií a vedeckovýskumných projektov. Na
konferencii bolo prítomných viac ako 100 účastníkov, z toho viac ako 20 zahraničných. Referáty prihlásené na konferenciu
a závery konferencie sú uverejnené v plnom znení v zborníku z konferencie.
Na konferencii Financovanie 2019 Lesy – Drevo odzneli príspevky s nasledovnou problematikou:
▪
▪
▪
▪

▪

riešenie otázok financovania podnikov v sektore lesného hospodárstva s dôrazom na legislatívne zmeny a možnosti
využitia verejných zdrojov na financovanie lesníckych opatrení v kontexte vplyvu klimatických zmien,
analýza rizík financovania lesných podnikov z pohľadu získavania a využívania dlhodobých a prevádzkových zdrojov
financovania,
ekonomické a právne aspekty obstarávania služieb v lesnom hospodárstve v aktuálnych podmienkach,
analýza cien dreva a efektívne fungovanie trhu s drevom, ktoré bude viesť k vytvoreniu transparentného trhového
prostredia a následnému dosiahnutiu dlhodobej ekonomickej prosperity a konkurencieschopnosti lesníckodrevárskeho komplexu,
možnosti energetického využitia dreva v aktuálnych podmienkach slovenského energetického priemyslu.

Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že konferencia splnila svoj cieľ. Z diskusie a prednesených príspevkov vyplývajú
predovšetkým neodkladné úlohy, na riešenie ktorých je nevyhnutná aktívna účasť aktérov rozhodovacích procesov na vládnej
úrovni. Načrtnuté problémy je potrebné hlbšie analyzovať a rozpracovať s odborníkmi vo všetkých oblastiach. Takto
vypracované dokumenty by sa mali stať súčasťou vládnej politiky tak, aby producenti aj spracovatelia dreva prispievali k
rozvoju slovenskej ekonomiky. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/konferencia-financovanie-2019-lesy-drevo

Cena rektora TUZVO

Deň študentov a Deň boja za slobodu a demokraciu sú na Technickej univerzite vo
Zvolene spojené s udeľovaním Cien rektora TUZVO najlepším študentom univerzity.
Rektor prof. Rudolf Kropil prijal 18. novembra 2019 v konferenčnej miestnosti rektorátu
študentov, ktorí splnili kritériá a odovzdal im ceny. Stretnutia sa zúčastnil aj prorektor pre
pedagogickú prácu RNDr. Andrej Jankech, dekan DF prof. Ján Sedliačik, dekan FEE prof.
Marián Schwarz a dekan FT doc. Pavel Beňo. Cena rektora sa udeľuje ako prejav
osobitného uznania študentom počas ich štúdia na TUZVO za vynikajúce výsledky v
štúdiu, za prácu vo vedeckovýskumnej, umeleckej a odbornej činnosti, za príkladný občiansky postoj a za podanie
výnimočného športového výkonu alebo za iný významný prínos pre univerzitu. V tomto roku bolo ocenených 23 študentov. V
príhovore prof. Kropil uviedol „Dnes, aj po 30. rokoch od Nežnej revolúcie, si stále musíme pripomínať, že hlavným odkazom
17. novembra je sloboda a demokracia. U študentov je spájaná najmä s možnosťou cestovať, spoznávať univerzity v zahraničí.
Otvorili sme sa Európe a sme jej súčasťou. Každý má právo rozhodnúť sa, kde bude študovať. Dôležité je však aj to, aby sa
mladí ľudia zo zahraničia vrátili späť na Slovensko.“ V neformálnej debate ocenení študenti vyjadrovali svoje názory a postrehy,
či už na modernizáciu priestorov univerzity, najmä internátov a zveľaďovanie exteriérov. Prof. Kropil zdôraznil, že názory,
postrehy a podnety študentov sú pre vedenie školy veľmi dôležité. Na záver stretnutia rektor všetkým oceneným študentom
zablahoželal a poprial pevné zdravie a chuť do ďalšieho štúdia.
Pri príležitosti Dňa študentov v roku 2019 boli ocenení nasledovní študenti: Univerzitný študijný program: Bc. Alexandra
Bertová, Bc. Lucia Medveďová, Zuzana Rosíková, Bc. Katarína Rybošová a Bc. Zuzana Ursínyová. Lesnícka fakulta: Aneta
Cabanová, Ján Muška a Bc. Terézia Jauschová. Drevárska fakulta: Lucia Čarnogurská, Júlia Fillová, Ivana Gondová, Andrea
Matejková, Radoslava Nociarová, Veronika Ološtiaková, Yeva Rezník, Ivana Santusová, Denisa Šťavinová a Adam Zahurák.
Fakulta ekológie a environmentalistiky: Bc. Juraj Bagin, Adam Janto, Zuzana Lehká a Bc. Andrej Rybár. Fakulta
techniky: Lukáš Magula
Slovenská rektorská konferencia rokovala na pôde TUZVO

Slovenská rektorská konferencia (SRK) sa pod vedením
prezidenta prof. R. Kropila zišla na 90. zasadaní 8.
novembra 2019 na pôde TUZVO za účasti ministerky
školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalších hostí.
Rokovania SRK sa zúčastnili aj študenti TUZVO, ktorí
napísali z rokovania svoje postrehy. Predstavitelia vysokých
škôl a univerzít rokovali o aktuálnych témach vysokého školstva za prítomnosti ministerky Martiny Lubyovej a generálneho
riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Jozefa Jurkoviča. Diskusia sa týkala otázok budúcoročného financovania vysokých
škôl, aktuálnej situácie v získavaní a čerpaní zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ a čerpania zdrojov vyčlenených vládou SR na
rekonštrukcie vysokoškolských internátov. SRK pri tejto príležitosti vyzvala Martinu Lubyovú, aby požiadala ministra financií
SR o zabezpečenie zostatku finančných prostriedkov vyčlenených na rekonštrukcie vysokoškolských internátov z celkovej sumy
50 mil. Eur a následne ich previedla na príslušné verejné vysoké školy. Ďalej SRK zobrala na vedomie informácie ministerky o
dôvodoch, priebehu a možných dopadoch zlučovania Operačného programu Výskum a inovácie a Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra, ktoré navrhol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Jednou z hlavných tém
rokovania 90. zasadania SRK, za účasti podpredsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
(SAAVŠ) René Matloviča, boli procesy zabezpečovania kvality vo vysokom školstve a návrh akreditačných štandardov. Za účasti
generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI) Jána Turňu SRK rokovala o návrhu CVTI na
spolufinancovanie konzorciálneho prístupu verejných vysokých škôl do vedeckých elektronických informačných zdrojov (EIZ)
na roky 2020-2022. SRK naďalej trvá na požiadavke zastaviť opätovné verifikovanie výstupov publikačnej činnosti
zamestnancov vysokých škôl evidovaných v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti vo vykazovacom období 2013
a za ďalšie vykazovacie obdobie. Rektorky a rektori s rozhorčením prijali informáciu o narušení akademickej pôdy Akadémie
Policajného zboru v Bratislave neadekvátnym zásahom policajných zložiek dňa 28. októbra 2019. Vstup polície na akademickú
pôdu sa uskutočnil bez vedomia a súhlasu rektorky vysokej školy, a preto SRK pokladá tento postup za odporujúci súčasným
platným právnym predpisom. Spôsob, akým sa policajný zásah uskutočnil považuje za vecne neadekvátny závažnosti
vyšetrovaného prípadu a žiada nadriadené kompetentné orgány vyvodiť dôsledky aj ako prevenciu, aby sa podobné prípady
neopakovali.

Deň boja za slobodu a demokraciu

Deň boja za slobodu a demokraciu sa neodmysliteľne spája so študentmi. Každý rok si
slovenské vysoké školy pripomínajú pamiatku Jána Opletala, ako aj udalosti Nežnej revolúcie,
ktorá naštartovala politické, hospodárske a spoločenské zmeny a začala tak proces
demokratizácie bývalého Československa. Dnes, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, je
odkaz Novembra 1989 stále aktuálny. Poslaním moderných univerzít a vysokých škôl, ktoré sú
vrcholnými vzdelávacími, vedeckými a umeleckými inštitúciami, je aj otvorená a kritická diskusia
k aktuálnym spoločenským témam. Vysoké školy, ich predstavitelia, pedagógovia, ako aj študenti, musia dnes aktívnejšie
vystupovať proti stupňujúcim sa prejavom populizmu, netolerancii, radikalizácii a propagácii pseudovedeckých správ, ktoré sú
hrozbami pre demokraciu aj akademickú kultúru. „Vysoké školy zohrávajú dôležitú úlohu nielen vo výchove k vedomostiam a
zručnostiam, ale aj k občianskej angažovanosti“ uviedol rektor TUZVO. Svojou účasťou v občianskom živote tak akademici
môžu aktívne podporovať rozvoj demokracie našej spoločnosti. Na TUZVO si študenti a zamestnanci 30. výročie Nežnej
revolúcie a Medzinárodný deň študentov pripomenuli podujatiami, ktoré sa uskutočnili 18. novembra 2019. Ich súčasťou bolo
udelenie Ceny rektora, ktorá sa udeľuje ako prejav osobitného uznania študentom za vynikajúce výsledky v štúdiu, za prácu
vo vedeckovýskumnej, umeleckej a odbornej činnosti, za príkladný občiansky postoj a za podanie výnimočného športového
výkonu alebo za iný významný prínos pre univerzitu. Nasledoval florbalový zápas študenti vs. zamestnanci TUZVO na
športoviskách Ústavu telesnej výchovy a športu. V kongresovej sále Študentského domova Ľ. Štúra sa konal vedomostný kvíz.
Po jeho ukončení sa podával divinový guľáš a o hudbu sa postarali študenti z univerzitného rádia INRO. Na príprave a
organizovaní podujatí sa významnou mierou spolupodieľali študenti organizovaní v študentských organizáciách Woodenworld
a IFSA, za čo im vedenie univerzity ďakuje.
Železný hasič 2019

18. ročník súťaže O putovný pohár Katedry protipožiarnej ochrany – Železný hasič 2019
sa konal 29. novembra 2019. Svoje sily si v areáli TUZVO zmeralo 53 študentov vysokých
a stredných škôl a členov dobrovoľných hasičských jednotiek z rôznych kútov Slovenska.
Súťažiaci zdolávali disciplíny, ako napríklad rozťahovanie 40 metrových hadíc,
prehadzovanie pneumatík, preskakovanie cez 2 metrovú prekážku, výbeh či vytiahnutie
hadíc na balkón 4. podlažia. Nezápasili však len s časom, ale aj s poveternostnými
podmienkami. Počas súťaže výdatne pršalo a na ceste bolo permanentne niekoľko
centimetrov vody. Jednou z disciplín bol aj prenos figuríny cez tunel. Súťaže sa zúčastnili
hasiči zo Žiliny, Košíc, Prievidze, Žarnovice, Sielnice a mnohých ďalších miest. Takmer polovica súťažiacich boli študenti
Technickej univerzity vo Zvolene, kde je možné študovať program Protipožiarna ochrana a bezpečnosť. Akčných mladých
hasičov podporila aj Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Hasičský a záchranný zbor SR. O titul Železného hasiča bojovali aj
ženy. Hoci niektoré disciplíny boli pre nežnejšie stvorenia zohľadnené v objemoch závažia s ktorým súťažili, ich kondičkou sa
môžu rovnať nejednému silákovi. Tohtoročnou Železnou hasičkou sa stala Andrea Špaňová zo Žilinskej univerzity v Žiline
a titul Železný hasič si vybojoval Maroš Bošeľa zo SOŠ Drevárskej vo Zvolene.
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