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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Cena rektora TUZVO 2018
Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu sa na Technickej
univerzite vo Zvolene pravidelne každoročne spájajú s udeľovaním Ceny rektora
TUZVO najlepším študentom univerzity. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď sa
19. novembra 2018 uskutočnilo stretnutie študentov ocenených za rok 2018.
Študentov prijal a ceny im odovzdal Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor
Technickej univerzity vo Zvolene, spolu s RNDr. Andrejom Jankechom, PhD.,
prorektorom pre pedagogickú prácu. Stretnutia sa zúčastnili aj doc. Ing. Marián
Schwarz, CSc., dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky, doc. Ing. Marián Kučera, PhD., dekan Fakulty environmentálnej
a výrobnej techniky, doc. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič, prodekan Lesníckej fakulty, a Ing. Adrián Banski, PhD., prodekan Drevárskej
fakulty. Cena rektora sa udeľuje 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 27
študentov.
Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v roku 2018 boli ocenení nasledovní študenti:
Univerzitné študijné programy
Drevárska fakulta
Alex Bumbera, Kristína Kvasová
Eva Bieliková, Bc. Nikola Berčíková
Bc. Marek Hyriak
Júlia Fillová, Veronika Ološtiaková
Lesnícka fakulta
Patrícia Pančíková, Bc. Dana Rončák
Lucia Forgáčová, Bc. Peter Marčiš
Ivana Santusová, Alžbeta Slatinová
Kristína Pulišová
Denisa Šťavinová, Josef Úlovec
Jakub Tomes, Bc. Július Varga
Marianna Vrábelová, Natália Vrábľová,
Bc. Ján Židó
Bc. Matúš Žec

Fakulta ekológie a environmentalistiky
Bc. Dalimír Bjel, Zuzana Lehká
Eleonóra Žofajová
Fakulta environmentálnej a výrobnej
techniky
Bc. Jozef Spišiak
Kristína Uhrínová

https://www.tuzvo.sk/sk/cena-rektora-technickej-univerzity-vo-zvolene-2018
NOC DREVÁRSKEJ FAKULTY
S cieľom priblížiť sa širokej verejnosti privítala Drevárska Fakulta Technickej univerzity vo Zvolene 7.
novembra 2018 vo večerných hodinách obyvateľov mesta Zvolen aj širokého okolia, všetkých vekových
kategórií, súčasných, budúcich aj bývalých študentov, priaznivcov, ale aj zvedavcov na podujatí NOC
DREVÁRSKEJ FAKULTY. Návštevníci podujatia, ktoré sa konalo pod záštitou rektora Technickej univerzity
vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., a prezidenta Zväzu spracovateľov dreva SR Ing. Igora
Patráša, mali možnosť netradičnou formou a v netradičnom čase spoznať dvanásť katedier Drevárskej
fakulty. Tie si skutočne dali záležať na príprave interaktívneho a zábavného programu. Úlohou hostí bolo
pomocou orientačnej mapky fakulty vyhľadať interaktívne stanovištia a vyskúšať si na vlastnej koži, čo sa
na Drevárskej fakulte deje, učí, skúma a tvorí. Veľkí aj malí sa zabavili napr. pri riešení hlavolamov,
kryptovaní správ, žmýkaní vody z dreva a objavovaní jeho mikrokozmu, tvorení vlastnej lávovej lampy či
sopky, krotení ohňa, spoznávaní materiálov, CNC techniky, termovízie, ale aj sveta peňazí a reklamy.
Pozorovať hviezdnu oblohu so známym amatérskym astronómom Vladimírom Bahýlom alebo obdivovať
"svietiacu" tvorbu študentov - dizajnérov bolo tiež pre návštevníkov veľkým lákadlom. Odmenou za
absolvovanie bohatého programu bola pre účastníkov magnetka s logom Drevárskej fakulty z vlastnej produkcie, ale hlavne veľmi
príjemne strávený večer v nezvyčajnom prostredí. Podujatie navštívilo približne 200 návštevníkov. Viac na:
https://df.tuzvo.sk/sk/noc-ma-naozaj-svoju-moc
Financovanie Lesy – Drevo 2018
Dňa 22. novembra 2018 sa v priestoroch TUZVO konal 24. ročník konferencie „Financovanie Lesy
- Drevo“. Zúčastnili sa jej zástupcovia štátnej správy, lesníckej praxe a pracovníci teoretických,
vedeckovýskumných a pedagogických inštitúcií. Pravidelne sa rokovania konferencie zúčastňujú
aj významní odborníci sektorov lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu zo
zahraničia. Na organizovaní sa podieľala Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva LF
v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, štátnym podnikom Lesy
SR, Banská Bystrica a Slovenskou lesníckou komorou.
Konferenciu viedla prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., ktorá je aj odbornou garantkou a predsedníčkou vedeckého výboru
konferencie. Na konferencii odzneli vyžiadané príspevky, ktoré sa zaoberali nasledovnou problematikou:

riešenie otázok financovania podnikov v sektore lesného hospodárstva s dôrazom na možnosti využitia verejných zdrojov
na financovanie lesníckych opatrení, partikulárne na finančné pokrytie spoločenskej objednávky na ekosystémové služby
lesov,
- verejná podpora hospodárenia v lesoch všetkých vlastníkov s dôrazom na podporu tzv. zelenej ekonomiky,
- ekonomické a právne aspekty obstarávania služieb v lesnom hospodárstve v aktuálnych podmienkach,
- efektívne fungovanie trhu s drevom, ktoré bude viesť k vytvoreniu transparentného trhového prostredia a následnému
dosiahnutiu dlhodobej ekonomickej prosperity a konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho komplexu,
- možnosti energetického využitia dreva v aktuálnych podmienkach slovenského energetického priemyslu.
Viac sa dočítate v 4. čísle časopisu TUZVO.
-

Imatrikulácia študentov I. ročníka Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene
Dňa 14. novembra 2018 sa v Aule Technickej univerzity vo Zvolene
konala slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka
bakalárskeho štúdia Lesníckej fakulty. V akademickom roku
2018/2019 prijala Lesnícka fakulta do prvého ročníka 251 študentov.
Slávnostného aktu sa zúčastnil prorektor TUZVO pre pedagogickú
prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD., a prodekani Lesníckej fakulty doc.
Ing. Bc. Miroslav Kardoš, PhD., doc. Dr. Ing. Jaroslav Ďurkovič a Ing.
Daniel Halaj, PhD., ktorý podujatie moderoval. Pri tejto príležitosti,
v poradí už tretíkrát, Lesnícka fakulta udelila čestný imatrikulačný list za šírenie posolstva humanizmu a všeľudských hodnôt medzi
mladými ľuďmi. Ocenenou bola tentokrát za pieseň „Kam tento svet speje?“ speváčka Simona Martausová, ktorá si ocenenie
prevzala z rúk prorektora RNDr. Andreja Jankecha, PhD., a stala sa tak čestnou študentkou Lesníckej fakulty. Okrem zaspievania
a zahrania piesne „Kam tento svet speje?“ uštedrila prítomným ešte jeden krásny hudobný prídavok. Po imatrikulácii vzácna hostka
poctila svojou návštevou vedecko-technické zariadenie CAVE, ako aj tradičnú študentskú lesnícku akciu tzv. Vešanie buly na
Internáte Ľ. Štúra. Spomínané dve akcie už tradične sprevádzali členovia trubačského krúžku a folklórneho súboru Poľana.
Viac informácií o podujatí nájdete v 4. čísle časopisu TUZVO.
Deň kariéry na FEVT
Popularizáciu vedy a techniky počas Týždňa vedy a techniky si dala za úlohu
aj Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo
Zvolene, ktorá zorganizovala 6. novembra 2018 prvý ročník zaujímavého
podujatia pod názvom „Deň Kariéry“. Študenti mali možnosť stretnúť sa
priamo so zástupcami regionálnych firiem Banskobystrického kraja:
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvolen, PPS Group, a.s.
Detva; Gevorkyan, s.r.o. Vlkanová; Slavia Production Systems, a.s. Detva;
Brother Industries Slovakia, s.r.o. Krupina; SPIG, s.r.o. Zvolen. Ukážky zvárania pomocou zváracieho automatu prezentovala firma
Fronius Slovensko, s.r.o. Banská Bystrica. Počas celého podujatia boli firmou KOVACO, spol. s.r.o. Ostrá Lúka, realizované ukážky
prvého šmykom riadeného nakladača s elektrickým pohonom Elise 900 s jednotlivými druhmi prídavných zariadení. Príležitosť
stretnúť sa osobne s predstaviteľmi vystavujúcich firiem v ich info stánkoch a konzultovať svoj záujem o prácu a samozrejme
požiadavky, ktoré je potrebné spĺňať pri nástupe do nového zamestnania, si nenechal ujsť ani jeden zúčastnený študent.
Zástupcovia firiem neponúkali len voľné pracovné miesta, ale aj možnosť získať odborného konzultanta pre diplomové, prípadne
bakalárske práce.
Viac na : https://fevt.tuzvo.sk/sk/tyzden-vedy-techniky-den-kariery-na-fevt
Súťaž „Železný hasič“ na TUZVO
Najstaršia súťaž typu TFA (Toughest Firefighter Alive – v preklade O najzdatnejšieho hasiča) na Slovensku sa
po 17. krát konala vo štvrtok 29. novembra 2018 v priestoroch areálu Technickej univerzity vo Zvolene.
Podujatie s názvom Železný hasič 2018 – „O putovný pohár Katedry protipožiarnej ochrany“ je prednostne
určené pre študentov, dobrovoľných hasičov a členov dobrovoľných hasičský zborov (DHZ). Náročnú trať za
krásneho slnečného počasia, ale s mínusovými teplotami a aktívneho povzbudzovania divákov absolvovalo
celkovo 58 súťažiacich mužov a žien. Na súťažiacich čakali tradičné disciplíny. V kategórii mužov prvé miesto
získal Maroš Bošeľa zo SOŠ drevárskej vo Zvolene, v kategórii žien Andrea Špaňová z DHZ Mostište.
Výsledkovú listinu s umiestnením na prvých troch miestach nájdete v galérii. Gratulujeme nielen víťazom,
ale aj všetkým zúčastneným, ktorí podali vynikajúce výkony.
Viac na: https://df.tuzvo.sk/sk/sutaz-zelezny-hasic-2018
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