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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Technická univerzita vo Zvolene vstúpila do svojho už 68. akademického roka
Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 sa konalo 30. septembra 2019 v Aule TUZVO
za účasti prezidenta Dr. h. c. doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc., predsedu Výboru NR SR pre
vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ing. Ľubomíra Petráka, CSc., generálneho tajomníka služobného
úradu MPRV SR Ing. Jaroslava Regeca, ako aj ďalších významných predstaviteľov regiónu a
predstaviteľov
lesníckej,
drevárskej,
ekologickej
a
environmentálnej
praxe.
Rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil zvlášť privítal predstaviteľov Univerzity Komenského v Bratislave,
prof. Karola Mičietu, bývalého rektora UK a prof. Juraja Šteňa, dekana Lekárskej fakulty tejto
univerzity, ktorým odovzdal Jubilejné medaily TUZVO. Rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil vo svojom príhovore privítal všetkých
študentov na pôde TUZVO a vyslovil presvedčenie, že si väčšina z nich v aule prevezme diplomy po úspešnom zavŕšení štúdia. TUZVO
je v súčasnosti stabilizovaná a vo významných ukazovateľoch úspešná výskumná a vzdelávacia inštitúcia. Potvrdzujú to medzinárodné
rebríčky hodnotenia vysokých škôl a vedeckovýskumných inštitúcií. „Teší ma, že naša univerzita spĺňa dočasné kritériá na udelenie
oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“, ktoré zverejnilo MŠVVŠ SR. Splnenie dočasných kritérií vnímam ako veľký
úspech našej univerzity. Ich splnením sme sa dostali do elitnej skupiny slovenských univerzít“, skonštatoval rektor počas svojho
príhovoru.
TU vo Zvolene začala akademický rok 2019/2020 s ponukou vzdelávania vo všetkých troch stupňoch štúdia v 106 študijných
programoch . Výučba na Lesníckej fakulte, Drevárskej fakulte, Fakulte ekológie a environmentalistiky, Fakulte techniky, ako aj na
univerzitnom študijnom programe začala 23. septembra 2019. Vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť univerzity
zabezpečuje 274 tvorivých zamestnancov. Z nich je 32 profesorov, 66 docentov, 139 odborných asistentov a 39 vedeckovýskumných
pracovníkov.
Po príhovore rektora TUZVO vystúpili pred publikum prezident Ivan Gašparovič, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu,
mládež a šport Ľubomír Petrák a generálny tajomník služobného úradu MPRV SR Jaroslav Regec, ktorý zhodnotil spoluprácu
ministerstva s TUZVO pri príprave novely zákona o lesoch. Akademickú slávnosť obohatil vystúpením Folklórny súbor Poľana.
Na záver rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil poprial celej akademickej obci, ako aj partnerom univerzity pevné zdravie, veľa úspechov
v novom akademickom roku, aby aj napriek zložitým podmienkam, v ktorých sa školstvo nachádza, TUZVO upevnila svoju stabilitu
a naďalej sa rozvíjala.
Viac na : https://www.tuzvo.sk/sk/technicka-univerzita-vo-zvolene-slavnostne-otvorila-68-akademicky-rok
Rektor TUZVO odovzdal ceny za výnimočné publikácie knižného charakteru a ceny za
vedecký alebo umelecký prístup
V rámci programu slávnostného otvorenia akademického roka 2019/2020 na Technickej univerzite
vo Zvolene 30. septembra 2019 rektor prof. Rudolf Kropil odovzdal ocenenia pedagógom za
výnimočné publikácie knižného charakteru a za vedecký alebo umelecký prínos.
Cena rektora Technickej univerzity vo Zvolene za výnimočné publikácie knižného charakteru za roky
2018 - 2019 bola odovzdaná nasledovným autorom knižných publikácií:
1.

2.
3.

4.

prof. Ing. Jaroslavovi Škvareninovi, PhD., doc. Ing. Jaroslavovi Vidovi, PhD., doc. Ing. Kataríne Střelcovej, PhD., prof. Ing.
Jane Škvareninovej, PhD., doc. Ing. Petrovi Fleischerovi, PhD. a Ing. Michalovi Bošeľovi, PhD., všetci z LF, za vydanie
vysokoškolskej učebnice „Globálne zmeny klímy a lesné ekosystémy“
prof. Ing. Ivete Hajdúchovej, PhD., z LF a doc. Ing. Mariane Sedliačikovej, PhD., z DF, za vydanie vysokoškolskej učebnice
„Finančné účtovníctvo a finančný kontroling“
Dr. h. c. prof. RNDr. Lászlóvi Miklósovi, DrSc., RNDr. Anne Špinerovej, PhD. a Ing. Andrei Diviakovej, PhD., všetci z FEE, za
vydanie série troch monografií „Ecological networks and territorial systems of ecological stability“, „Landscape as
a geosystem“ a „Landscape-ecological planning LANDEP“
Ing. Zuzane Brodnianskej, PhD., a doc. Mgr. Elene Pivarčiovej, PhD., obidve z FT, za vydanie vysokoškolskej učebnice „Prenos
tepla a látky“

Cena rektora Technickej univerzity vo Zvolene za vedecký prínos za roky 2018 – 2019 bola odovzdaná nasledovným zamestnancom:
1.
2.
3.

Ing. Juliánovi Tomaštíkovi, PhD., z LF, za významnú publikačnú činnosť
Mgr. Elene Farkašovej, ArtD., z DF, za vedecko-umelecký prínos vedeckej monografie „Podoby dizajnu: Marián Ihring“
Ing. Marekovi Svitokovi, PhD., z FEE, za mimoriadne významný kvalitatívny a kvantitatívny publikačný prínos

4.

doc. Ing. Jozefovi Krilekovi, PhD., doc. Ing. Jánovi Kováčovi, PhD., a Ing. Tomášovi Kuvikovi, PhD., všetci z FT, za významnú
patentová činnosť
Všetkým oceneným gratulujeme! Viac na : www.tuzo.sk
GAUDEAMUS – Akadémia Bratislava 2019

TUZVO sa v dňoch 24. - 26. septembra 2019 zúčastnila významného študentského podujatia Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS – Akadémia
Bratislava 2019, ktoré nadväzuje na úspešnú tradíciu organizovania študentských veľtrhov
Akadémia&Vapac Bratislava. Tento rok bol veľtrh umiestnený na výstavisku Incheba Expo Bratislava.
Veľtrh návštevníkom prezentoval ponuky 350 zastúpených univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných
vzdelávacích inštitúcií. Študenti si vyberali z viac ako 7 000 študijných programov. Cieľom bolo poskytnúť študentom stredných škôl
komplexné informácie, poradenstvo a podporu pri výbere štúdia po skončení stredoškolského vzdelávania. Najvýznamnejším
sprievodným programom boli prednášky vystavujúcich škôl, informácie o podmienkach prijímacieho konania a štúdia, ako aj
informácie zo zákulisia štúdia priamo od študentov a absolventov vysokých škôl. Gaudeamus je najväčšia séria veľtrhov vzdelávania
v Slovenskej a Českej republike. Veľtrhy majú 26 ročnú tradíciu a každoročne prebiehajú v Brne, Prahe, Nitre a teraz aj v Bratislave.
Veľtrhy Gaudeamus sú tradičným miestom stretávania záujemcov o pomaturitné štúdium a zástupcov inštitúcií terciárneho
vzdelávania. Každý rok ich navštívi viac ako 55 000 návštevníkov. Viac na : https://www.tuzvo.sk/sk/europsky-veltrh-pomaturitnehocelozivotneho-vzdelavania-gaudeamus-akademia-bratislava-2019-otvoril
Technická univerzita vo Zvolene vyjadrila podporu a pripojila sa k výzve ku globálnemu klimatickému štrajku
Od 20. - 27. septembra 2019 na celom svete prebehli masové demonštrácie a ďalšie sprievodné
aktivity s jednotným názvom Globálny klimatický štrajk. Počas týchto dní sa obyvatelia miest pripojili
k mladým štrajkujúcim a spoločne požadovali koniec veku fosílnych palív. TUZVO jednoznačne
vyjadrila svoje stanovisko a oficiálne sa pripojila ku globálnemu klimatickému štrajku. Vyzvala svojich
študentov, pedagogických, vedeckých, ako aj ostatných zamestnancov k účasti na protestnom
zhromaždení, ktoré sa konalo 20. 9. 2019 na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Štátny podnik Lesy SR oslávil okrúhle výročie svojho založenia
Oslavy pri príležitosti 20. výročia vzniku štátneho podniku Lesy SR sa konali 10. septembra 2019 na Námestí
SNP v Banskej Bystrici. Programu pre verejnosť predchádzalo odovzdávanie ocenení významným
osobnostiam lesníctva v Cikkerovej sieni v historickej banskobystrickej Radnice. Podpredsedníčka vlády a
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná spolu s generálnym riaditeľom
štátneho podniku LESY SR Marianom Staníkom odovzdali pamätné medaily vydané pri príležitosti osláv 20.
výročia štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Medzi ocenenými boli aj pracovníci TUZVO, prof.
Milan Saniga a prof. Rudolf Kropil, za ktorého ocenenie prevzal prorektor pre rozvoj univerzity doc. Josef Drábek.

Dni sv. Huberta
Tento rok sa 29. celoslovenské poľovnícke slávnosti uskutočnili 7. septembra 2019 v areáli
Slovenského národného múzea – Múzea Betliar pod záštitou MPRV SR a MK SR. Po slávnostnom
sprievode sa konala Svätohubertovská omša a slávnostný ceremoniál otvorenia Dní sv. Huberta, v
rámci ktorého podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Gabriela Matečná odovzdala rezortné vyznamenania ministerstva pôdohospodárstva. Prof.
Rudolfovi Kropilovi, rektorovi TUZVO, bola udelená strieborná medaila za celoživotnú prácu v
oblasti poľovníctva. Na oslavy sviatku všetkých poľovníkov v nových priestoroch organizátori
pripravili pre poľovnícku i nepoľovnícku verejnosť bohatý program. Okrem hlavného programu boli organizované súťaže o najkrajší
nôž, poľovnícky šperk, naj bradu, naj klobúk, či hádzanie flinty do žita. Návštevníci si mohli vyskúšať streľbu z luku, zapojiť sa do
iniciatívy Hubertova kvapka krvi, zažiť atraktívny rybolov a pozrieť si ukážky sokoliarskeho výcviku. Pre deti bol pripravený náučný a
zážitkový chodník s prezentáciou lesnej pedagogiky.

Vydáva Technická univerzita vo Zvolene, Ul. T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, tel.: 045/5 206 105.
Zostavila: Ing. Ľubica Benková. Informácie zasielajte na adresu: benkova@tuzvo.sk

