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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Zasadnutie Akademického senátu TU vo Zvolene
Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene rokoval dňa 30. novembra.
Na svojom zasadnutí udelil súhlas na predĺženie doby nájmov a schválil podmienky
prijatia na druhý stupeň univerzitného študijného programu Ekonomika a manažment
prírodných zdrojov. AS schválil aj navrhnutých členov disciplinárnej komisie Bc. Kláru
Bálikovú a Bc. Petra Vasila. V bode rôzne sa diskutovalo o stave web sídla TU, návrhoch
na zmenu jeho dizajnu a funkcionality.

Voľba dekana Lesníckej fakulty
Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene oznámila,
že kandidatúru na funkciu dekana Lesníckej fakulty prijal prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. Predstavovanie kandidáta a následná voľba
dekana sa uskutoční dňa 3. decembra.
Týždeň vedy a techniky 2015 v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene už niekoľko rokov v rámci Týždňa vedy a techniky
na Slovensku organizuje odborné a populárno-vedecké podujatia. Ani tento rok nebol výnimkou. V týždni od 9. do 13. novembra
sa uskutočnili pre študentov, doktorandov a pracovníkov Technickej univerzity 3 podujatia. Prvým bola výstava odbornej knižnej
literatúry s názvom Výskum - Poznanie - Veda spoločnosti. Vystavovaná bola zahraničná odborná literatúra z rôznych vedných
odborov – napr. lesníctvo, ekológia, klimatológia, geológia, chémia, botanika, ekonómia, atď. Druhým podujatím bol odborný
seminár pre študentov a pracovníkov TU vo Zvolene s praktickými ukážkami vyhľadávania v databázach ÚPV SR s názvom
Ochrana technických riešení a databázy priemyselnoprávnych informácií. Podujatie bolo zamerané na problematiku ochrany
predmetov priemyselného vlastníctva, činnosť ÚPV SR, ochranné známky, ochranu vynálezov úžitkovým vzorom a patentom,
dizajny, význam patentových informácií a ich vyhľadávanie vo voľne dostupných databázach. Tretím odborným podujatím bol
seminár SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra) o štipendijných možnostiach do nemecky hovoriacich krajín.
Ruka v ruke s technikou
Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky
v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých
ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch
vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom
hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.
Tento cieľ si dala za úlohu aj Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
a zorganizovala 12. novembra podujatie Ruka v ruke s technikou. Podujatie zahŕňalo
blok zaujímavých prednášok absolventov Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky
a spolupracujúcich organizácií v Banskobystrickom kraji. Toto podujatie prinieslo
očakávaný efekt a zaplnilo prednáškovú miestnosť do posledného miesta. Viac o ňom sa dočítate v ďalšom čísle časopisu TUZVO.
Najlepší študenti dostali Cenu rektora
Dňa 18. novembra boli ocenení najlepší študenti univerzity. Prorektor TU vo Zvolene
pre pedagogickú prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD. v mene rektora TU vo Zvolene
prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. udelil ceny ako prejav osobitného uznania študentom
počas ich štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene 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 28 študentov.
Univerzitné študijné programy: Bc. Ivana Nosálová, Bc. Lucia Skruteková, Bc. Miroslava
Šramelová;
Lesnícka fakulta: Peter Marčiš, Ivana Pupavová, Bc. Martin Zápotocký, Ján Židó;
Drevárska fakulta: Michal Beňo, Nikola Berčíková, Petr Hruša, Lenka Janeková, Petra Jašicová, Boris Lacena, Vanda Smreková,
Monika Škultétyová;
Fakulta ekológie a environmentalistiky: Dalimír Bjel, Katarína Gardianová, Bc. Rozália Ilečková, Bc. Edita Karaščáková, Martina
Lobotková, Zuzana Oravcová, Bc. Klára Petrovská;
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky: Radoslav Gábor, Bc. Jozef Lukáč, Peter Mácel, Andrej Matejov, Bc. Ľubomír
Rajko a Jozef Spišiak.

Deň svätého Huberta
Lesníctvo a poľovníctvo na Slovensku je založené na dlhoročných tradíciách, ktoré
sa udržali až dodnes, pomáhajú zlepšovať medziľudské vzťahy v našom odbore,
ale aj vzťahy s verejnosťou. Jednou z takýchto tradícií je aj deň svätého Huberta, a preto
sa členovia krúžku IFSA (International Forestry Students' Association) Slovakia
pri Lesníckej fakulte rozhodli znovu oživiť túto tradíciu na Technickej univerzite
vo Zvolene. Slávnostné zahájenie podujatia sa uskutočnilo 3. novembra pred Aulou
Technickej univerzity, kde svojim príhovorom povzbudil študentov dekan lesníckej
fakulty prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. Po príhovore bol tradičným spôsobom pasovaný
lovec diviačej zveri, ktorá bola súčasťou obetných darov. Od Auly TU sa presúval
svätohubertský sprievod mestom Zvolen. Námestie sa zazelenelo lesníckymi uniformami, rozozvučali sa slávnostné fanfáry
poľovníckych rohov, na ktoré zahrali členovia trubačského krúžku, čo dotváralo čaro okamihu. Slávnostný sprievod sa zastavil
v kostole sv. Alžbety, kde sa slávila slávnostná svätá omša. Viac o tomto podujatí sa dočítate v ďalšom čísle časopisu TUZVO.
Udeľovanie cien prof. Halabalu
Vo štvrtok 5. novembra sa na Zvolenskom zámku v Slovenskej národnej galérii uskutočnilo udeľovanie Cien profesora Jindřicha
Halabalu. 11. ročník tohto podujatia bol medzinárodnou prehliadkou študentských semestrálnych a záverečných prác. Súťaž
prebiehala v štyroch súťažných kategóriách zameraných na dizajn nábytku a interiéru. Súťaže sa zúčastnili okrem slovenských
a českých študentov aj súťažiaci z Maďarska, Belgicka, Švédska a Poľska. Práce hodnotila medzinárodná porota. Do súťaže
sa zapojilo šestnásť vysokých škôl. Viac o súťaži a výsledkoch sa dozviete v ďalšom čísle časopisu TUZVO.
Ako, čo a prečo učiť v globálnom vzdelávaní?
Už štvrtý raz sme hosťovali inšpiratívnu a medzinárodne uznávanú
prof. Vanessu de Oliveira Andreotti z Univerzity Britskej Kolumbie
(Kanada). V dňoch 26. – 29. novembra viedla interaktívny kurz
globálneho vzdelávania vo Vzdelávacom centre Zaježová
pre študentov Sokratovho inštitútu a vyučujúce z Fakulty
managementu Univerzity Komenského, Fakulty ekonomiky
a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov, Ekonomickej fakulty
a Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela a Fakulty ekológie
a environmentalistiky TUZVO.
Kurz sa uskutočnil v rámci projektu Globálne vzdelávanie pre univerzity 21. storočia, ktorý realizuje TUZVO a CEEV Živica
s podporou Slovak Aid.
Štipendijné možnosti do rusky hovoriacich krajín
Slovenská akademická informačná agentúra v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou (SLDK) Vás srdečne
pozývajú na informačný seminár o štipendijných možnostiach študijných a výskumných pobytov v Rusku, Bielorusku, Ukrajine
a Kazachstane spojený s besedou s bývalými štipendistami SAIA, n. o., ktorí sa zúčastnili letnej školy ruského jazyka. Seminár
sa uskutoční 10. decembra o 14:00 hod. v Informačno-vedeckom centre SLDK.
Hokej na TU vo Zvolene
Hokej na TU vo Zvolene začal písať svoju históriu 4. novembra na celoslovenskom
hokejovom turnaji vysokoškolákov v Bratislave, kde sa zišlo 8 družstiev (po dve
z každého regiónu Slovenska). Na starom zimnom štadióne Vladimíra Dzurilu sa turnaj
odohral v dvoch skupinách. Naši študenti sa postupne stretli s hráčmi z Prešovskej
univerzity, Trenčianskej univerzity a s výberom Bratislavskej FTVŠ. V zápasoch hráči
podali slušné výkony, ale musíme konštatovať, že sme v tomto ročníku, aj napriek
novým dresom, na súperov nestačili. Dúfame, že v budúcom roku posilnia naše
družstvo aj hráči najvyššej hokejovej súťaže a budú tomu zodpovedať aj dosiahnuté
výsledky. Poďakovanie patrí študentom Lukášovi Kurekovi a Denisovi Nociarovi
z Drevárskej fakulty, ktorí sa veľkou mierou podieľali na zostavovaní nášho družstva.
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