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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Memorandum o spolupráci slovenských univerzít pri vytvorení Konzorcia
slovenských univerzít
Na Technickej univerzite vo Zvolene bolo 22. októbra 2019 podpísané
Memorandum o spolupráci slovenských univerzít pri vytvorení Konzorcia
slovenských univerzít, okolo geografického srdca strednej Európy. Podpisom
Memoranda jeho signatári vyjadrili vôľu užšie spolupracovať v oblastiach
vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej,
projektovej a inej tvorivej činnosti, ako aj pri napĺňaní spoločenskej misie vysokých škôl a zároveň deklarovali svoj záujem vytvoriť
Konzorcium slovenských univerzít, ktoré bude združovať univerzity okolo geografického stredu Európy. Signatárskymi stranami sú
Technická univerzita vo Zvolene, Ekonomická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku a Prešovská univerzita v Prešove. Konzorcium slovenských univerzít bude mať
právne postavenie konzorcia vysokých škôl v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Bude pôsobiť ako záujmové združenie právnických osôb zapísané v registri konzorcií
vysokých škôl. Právna subjektivita a všetky akademické práva a slobody členov konzorcia zostanú v plnom rozsahu zachované.
Zriadenie konzorcia bude znamenať zlepšenie postavenia jeho členov v akademických rankingoch, medzinárodnej a úniovej
spolupráci, ako aj navýšenie ich finančných zdrojov. Konzorcium je prostriedkom slúžiacim na posilnenie vzájomnej synergie
kapacít členských univerzít. Zároveň bude aktívne spolupracovať s ďalšími konzorciami a klastrami na Slovensku, v Európe a vo
svete. Možnosť pristúpiť k memorandu o spolupráci zostáva otvorená aj po jeho podpise. Založenie konzorcia sa po diskusiách s
partnermi a akademickými samosprávami očakáva v najbližšom období.
100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku
Rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil sa 15. októbra 2019 na Táľoch zúčastnil národnej konferencie
organizovanej pri príležitosti stého výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku, kde odovzdal
Jubilejné medaily TUZVO, ako najvyšší prejav ocenenia mimoriadne dobrej spolupráce dvom
významným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili v tomto roku o moderný zákon v oblasti ochrany
prírody a krajiny, a to podpredsedovi Vlády SR a ministrovi životného prostredia SR Lászlóovi
Sólymosovi, ktorý je členom Vedeckej rady TUZVO, ako aj generálnemu riaditeľovi ŠOP Ing.
Martinovi Lakandovi, ktorý je absolventom Fakulty ekológie a environmentalistiky TUZVO.
Organizátorom konferencie bola Štátna ochrana prírody SR (ŠOP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP). Jej
cieľom bolo pripomenutie si histórie štátnej ochrany prírody na Slovensku, zhodnotenie doterajšieho vývoja, ako aj súčasného
stavu a predstavenie vízie ďalšieho smerovania ochrany prírody a krajiny na Slovensku. Konferencia bola rozdelená do niekoľkých
blokov a sekcií. Na úvod zazneli príhovory a pozdravy predstaviteľov vlády SR, štátnych organizácií, medzinárodných inštitúcií a
pozvaných hostí. Následne sa konala národná konferencia zameraná na historické súvislosti a súčasný stav ochrany prírody na
Slovensku. V diskusiách prof. Rudolf Kropil riešil vybrané aspekty medzinárodného projektu LIFE+ Lynx s viacerými predstaviteľmi
MŽP SR. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/100-rokov-statnej-ochrany-prirody-na-slovensku
VII. medzinárodná vedecká konferencia „Vybrané aspekty integrovaného manažmentu
životného prostredia: Kultúra a životné prostredie“
V dňoch 10. - 11. októbra 2019 Katedra UNESCO Fakulty ekológie a environmentalistiky TUZVO
zorganizovala pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR medzinárodnú vedeckú
konferenciu Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia: Kultúra
a životné prostredie. V poradí siedma medzinárodná konferencia Katedry UNESCO Technickej
univerzity vo Zvolene sa niesla v znamení 25. výročia jej založenia a bola
venovaná problematike, ktorou sa katedra zaoberá od svojho vzniku. V prednáškových blokoch, ktoré sa týkali
environmentálnych, ekonomických, právnych a kultúrnych aspektov trvalo udržateľného rozvoja, so zameraním na ústrednú
problematiku integrovaného manažmentu životného prostredia vystúpili hostia z Maďarska, Poľska, Rumunska, ako aj odborníci
z Ústavu krajinnej ekológie SAV Bratislava, Slovenskej ekologickej spoločnosti, Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Prešovskej univerzity v Prešove, SAŽP, Českej zemědělskej univerzity v Prahe, Univerzity J.
E. Purkyně v Ústí nad Labem, Nadácii Ekopolis a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Súčasťou konferencie boli aj
posterové prezentácie umiestnené vo vestibule hlavnej budovy TUZVO. Slávnostná časť konferencie bola venovaná 25. výročiu
založenia Katedry UNESCO na TU vo Zvolene a pokračovala 11. októbra 2019 v Banskej Štiavnici v Slovenskom banskom múzeu
v reprezentatívnej sále Kammerhofu. Otvoril ju svojim príhovorom rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil, ktorý pri tejto príležitosti

ocenil osobnosti a inštitúcie, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Katedry UNESCO. Jubilejnú medailu Technickej univerzity vo Zvolene
odovzdal prof. Lászlóovi Miklósovi, za jeho celoživotný prínos k rozvoju TUZVO, ako aj ďalším osobnostiam.
Medzinárodná konferencia partnerstva obehového hospodárstva - Obehové
hospodárstvo Textilný odpad
V dňoch 10. - 11. októbra 2019 sa na TUZVO v Kongresovom centre ŠD Ľ. Štúra konala
medzinárodná konferencia partnerstva obehového hospodárstva - Obehové
hospodárstvo Textilný odpad, ktorú zorganizovala Národná recyklačná agentúra
Slovensko v spolupráci s TUZVO, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou,
spoločnosťou Holand, Circle Economy a Slovak Business Agency a za podpory
mnohých ďalších inštitúcií. Na konferencii partnerstva obehového hospodárstva vo
Zvolene boli účastníci oboznámení s tým, ako opätovne zhodnotiť textilný odpad.
Výstupom z konferencie je nový katalóg riešení s využitím materiálov zo zhodnotených odpadov. Riešenia sú prístupné nielen pre
partnerov NARA-SK, ale aj pre každého, kto má záujem riešiť svoje projekty v súlade so životným prostredím.
Primátorka Zvolena Lenka Balkovičová navštívila TUZVO
Dňa 29. októbra 2019 rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil prijal na univerzite primátorku Zvolena
Ing. Lenku Balkovičovú. Primátorka a rektor hovorili o možnostiach rozvoja mesta a našej
univerzity. Jedným z bodov rokovania bola aj diskusia o nedostavanej viacúčelovej hale Lanice.
Spoločne hodnotili alternatívy, ako túto závažnú otázku vyriešiť tak, aby boli spokojní nielen
zamestnanci a študenti univerzity, ale aj obyvatelia mesta a všetky ostatné zainteresované
inštitúcie. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/primatorka-lenka-balkovicova-na-navsteve-tuzvo

Na TUZVO zavítal prezident zväzu spracovateľov dreva SR Ing. Igor Patráš
Dňa 9. októbra 2019 rektor TUZVO privítal na pôde univerzity prezidenta Zväzu spracovateľov
dreva SR Ing. Igora Patráša, ktorý je členom Vedeckej rady TUZVO. Hovorili o aktuálnom dianí na
našej univerzite, o vzdelávaní a prepojení profesijne orientovaných študijných programov pre
oblasť drevárstva a nábytkárstva na prax. Igor Patráš sa zaujímal o vedeckovýskumnú činnosť
univerzity, ale aj o situáciu pri čerpaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov v
Operačnom programe Výskum a inovácie, ktorých zdroje sú potrebné na rozvoj a modernizáciu
infraštruktúry TUZVO. Rektor informoval Igora Patráša o tom, že v nasledujúcom období nás
čaká hľadanie zdrojov na modernizáciu laboratórií a vytvorenie vedeckého parku, ale aj
rekonštrukciu hlavnej budovy univerzity. Našim zámerom je, aby bola moderná, environmentálne spoľahlivá a zároveň aj
energeticky nenáročná. Rektor TUZVO s prezidentom ZSD SR hovorili aj o súčasnom stave trhového prostredia, ktoré dáva šancu
len producentom kvalitného nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov s dobrým dizajnom a spoľahlivou konštrukciou. V súvislosti
s touto témou rektor TUZVO poznamenal, že na našej univerzite sa snažíme vychovávať odborníkov v oblasti spracovania dreva,
pričom naši absolventi majú veľmi dobré uplatnenie na trhu práce v tejto oblasti. Rektor tiež hovoril o spolupráci vysokých škôl
s Republikovou úniou zamestnávateľov a Klubom 500.
35. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm
Medzinárodný filmový festival Agrofilm 2019 sa konal od 30. 9. – 5. 10. 2019. Otvorili ho pôde
jeho organizátora NPPC v Lužiankach. Cieľom festivalu bolo informovať a šíriť poznatky vedy a
výskumu v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy, lesníctva, vodného hospodárstva,
ekológie, problematiky vidieka a života jeho obyvateľstva, ochrany a revitalizácie prírodných
zdrojov. Filmy boli premietané v Nitre, v Lužiankach, Bratislave, Košiciach, ale aj vo Zvolene,
Martine a Brezne. TUZVO podporuje organizátorov podujatia a každoročne premieta vybrané
festivalové filmy. Bolo tomu tak aj od 1. – 3. októbra 2019 v Kongresovom centre Študentského domova Ľ. Štúra a v priestoroch
nového Átria Relax na TUZVO. Festival predstavil viac ako 100 dokumentárnych filmov z 28 krajín sveta a víťazi boli slávnostne
ocenení 4. októbra 2019 v kinosále Multikina Mlyny Cinemas v Nitre. Cenu rektora TUZVO odovzdal prorektor pre vonkajšie vzťahy
doc. Branislav Olah a poputovala do Čiech za film režiséra Ivana Stříteského "Krajina pro včely". Viac na:
https://www.tuzvo.sk/sk/agrofilm-2019-vynimocne-podujatie-nie-len-v-ramci-slovenska-ale-aj-sveta
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