Informačný e-newsletter Technickej univerzity vo Zvolene
September 2016
Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Technická univerzita vo Zvolene podpísala Memorandum o spolupráci
so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie
V piatok 16. septembra rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf
Kropil, CSc., slávnostne podpísal Memorandum o spolupráci s generálnym riaditeľom
Spoločného výskumného centra Európskej komisie (The Joint Research Centre of the
European Commission – JRC EC) prof. RNDr. Vladimírom Šuchom, DrSc. „Základné
zameranie Spoločného výskumného centra je využívanie vedeckých poznatkov pre
kvalitnejšie rozhodovania európskych inštitúcií,“ priblížil fungovanie JRC jeho
generálny riaditeľ prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc. „Jednotlivé body memoranda
budú napĺňať viacerí vedeckí pracovníci TU vo Zvolene," skonštatoval dekan Lesníckej
fakulty prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. Prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc., mal na pôde Technickej univerzity vo Zvolene aj zaujímavú
prednášku o cestách k zvyšovaniu impaktu vo vede a pri tvorbe politík. „Prednáška nám dala vízie, kadiaľ bude veda
na Slovensku a v Európe kráčať. Prišiel medzi nás v symbolický deň, kedy je v Bratislave samit lídrov EÚ. Považujem to za veľkú
symboliku a teším ma to, lebo určite na to nezabudneme,“ povedal po prednáške rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof.
Ing. Rudolf Kropil, CSc.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/podpis-memoranda.html
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky oslávila 20 rokov
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky vznikla v roku 1996 ako štvrtá fakulta
Technickej univerzity vo Zvolene. Pri príležitosti jej 20. výročia sa pod záštitou rektora
TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. konala v dňoch 12. – 14. septembra
medzinárodná vedecká konferencia „Trendy vo výrobnej a environmentálnej technike v
21. storočí.“ Program konferencie bol zameraný na prezentáciu súčasných
vedeckovýskumných výsledkov a prevádzkových poznatkov z oblasti výrobnej
a environmentálnej techniky a jej aplikácií. „Za uplynulých 20 rokov Fakulta
environmentálnej a výrobnej techniky jednoznačne potvrdila opodstatnenosť svojej existencie, nielen v podmienkach našej
univerzity, ale aj v sústave vysokého školstva a fakúlt na Slovensku. Na základe vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti
si fakulta našla dôstojné miesto nielen doma, ale aj v zahraničí,“ povedal pri príležitosti slávnostného otvorenia konferencie
prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. Zároveň poďakoval všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o vznik a rozvoj fakulty.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/vyrocie-fevt.html
25. výročie Fakulty ekológie a environmentalistiky
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene bola založená v roku
1991. V začiatkoch svojho pôsobenia fungovala len ako Fakulta ekológie, na Fakultu
ekológie a environmentalistiky sa premenovala až v roku 1995. Sformovala sa ako prvá
integrovaná vysokoškolská inštitúcia na Slovensku, ktorá začala poskytovať úplné
vysokoškolské vzdelanie v oblastiach starostlivosti o jednotlivé typy ekosystémov,
ochrany prírodného prostredia, tvorby krajiny, ako aj v oblasti ochrany všetkých zložiek
životného prostredia. Pri príležitosti 25. výročia vzniku fakulty sa 22. septembra najprv
uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Vybrané aspekty integrovaného
manažmentu životného prostredia“. Jej cieľom bolo zhodnotenie procesu rozvoja integrovaného manažmentu životného
prostredia na Slovensku a v Európskej únii, s dôrazom na ochranu životného prostredia a hospodársky rozvoj. Obsahom
konferencie, priamo nadväzujúcej na Svetový týždeň vody (World Water Week: Water and Growth), bolo prepojenie vedeckého
chápania, edukácie, politiky a rozhodovania smerom ku konkrétnym riešeniam v oblasti ochrany životného prostredia
a udržateľného rozvoja, pretože tieto sú najdôležitejším hnacím motorom zeleného a sociálno-ekonomického rastu.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/vyrocie-fee.html
Spomienkový „Deň obetí holokaustu a rasového prenasledovania“
V piatok 9. septembra sa na Židovskom cintoríne vo Zvolene konala pietna spomienka na obete holokaustu, ktorej sa zúčastnil
aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. Podujatie pokračovalo
konferenciou na pôde Technickej univerzity vo Zvolene. Prítomní, medzi ktorými boli aj stredoškoláci z okolitých škôl, si mali
možnosť vypočuť zaujímavú prednášku s názvom Si „iný“ – si „nepriateľ“?, ktorú odprednášal profesor Eduard Nižňanský
z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. „Buďte čím ste, ale tých druhých tolerujte,“ poznamenal profesor
Nižňanský. Po prednáškach pokračovalo premietanie filmu Colette.

Celoslovenské poľovnícke slávnosti „Dni svätého Huberta“
Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa v areáli kaštieľa
vo Svätom Antone uskutočnili v dňoch 3. a 4. septembra celoslovenské poľovnícke
slávnosti „Dni svätého Huberta“. Po slávnostnom ceremoniáli otvorenia slávností
nasledoval príhovor ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriely
Matečnej a slávnostné odovzdávanie rezortných vyznamenaní zaslúžilým pracovníkom
lesného hospodárstva na úseku poľovníctva. Najvyššie rezortné ocenenie „zlatá
medaila za celoživotnú prácu, rozvoj a propagáciu slovenského poľovníctva“ bola
udelená prof. Ing. Petrovi Garajovi, CSc., vedúcemu Katedry aplikovanej zoológie
a manažmentu zveri na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene. Súčasťou poľovníckych slávností bolo aj odovzdávanie ocenení
Slovenského poľovníckeho zväzu. Návštevníci počas oboch dní poľovníckych slávností mohli vzhliadnuť viaceré organizované
odborné podujatia, výstavy, súťaže, predaj poľovníckych pomôcok a iné. Obrovskému záujmu návštevníkov sa tešili organizátori
už tradičnej svätohubertovskej omše.
TUZVO a Živica vydali knihu Hlasy väčšinového sveta
Hlasy väčšinového sveta (10 + 1 rozhovorov z 5 kontinentov), v ktorej sa okrem iného
dozviete: • Ako pomáha zasielanie vyradených počítačov z Európy a USA Afrike? • V čom
sa naše správanie podobá narkomanovi, ktorý je presvedčený, že iba žúruje? • Ktorá krajina
nemá vlastnú armádu a 99% jej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov? • Prečo by každá
škola mala mať vlastnú záhradu a kuchyňu prístupnú deťom? • Ako vyzerá škola založená na maorských hodnotách? • Ako
dokáže človeka zmeniť pobyt medzi ľuďmi, ktorí žijú absolútne spätí s prírodou? • Komu najviac pomáha humanitárna pomoc? •
Ako vníma moslimka a imigrantka Slovensko a Slovákov? • Ako sa odlišuje rómsky svet od toho gadžovského? Viac o knihe
sa dozviete na: http://www.zivica.sk/sk/rozhovory/hlasy-vacsinoveho-sveta. Vďaka podpore Slovak Aid je publikácia zdarma,
osobný odber je možný u Ing. Zuzany Gallayovej, PhD., klapka 6 227.
Agrofilm 2016
V dňoch 4. – 6. októbra sa v Kongresom centre Študentského domova Ľ. Štúra (Študentská ulica č. 17) uskutoční premietanie
44 filmov z 13 krajín sveta, ktoré vybral festivalový výbor Agrofilmu pre TU vo Zvolene, v snahe obohatiť odborné vedomosti
a prispieť k informovanosti študentov a zamestnancov univerzity i širokej verejnosti. V stredu 5. októbra bude program festivalu
obohatený o dve podujatia. Pred budovou Študentského doma Ľ. Štúra sa od 9:00 hod. do 14:00 hod. uskutoční Plodobranie –
tradičné jesenné podujatie študentov Fakulty ekológie a environmentalistiky. V ten istý deň sa o 17:00 hod. v Kongresovom
centre bude premietať film Poľana, ktorý získal cenu za najlepší zahraničný dokumentárny film na filmovom festivale
v americkom Los Angeles. Po premietaní bude nasledovať diskusia s riaditeľkou CHKO Poľana a zároveň absolventkou Fakulty
ekológie a environmentalistiky Vladimírou Fabriciusovou. Podujatie Agrofilm 2016 sa koná pod záštitou slovenského
predsedníctva v Rade Európskej únie. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/agrofilm-2016.html
CĎV hosťovalo návštevníkov z Ruska
Zahraničná návšteva z Petrohradskej štátnej lesníckej technickej univerzity
a z Petrohradskej štátnej univerzity priemyselných technológii a dizajnu prišla
na Technickú univerzitu vo Zvolene v rámci projektu TEMPUS. Centrum
ďalšieho vzdelávania (CĎV) na TU vo Zvolene pripravilo pre 10 návštevníkov
zaujímavý program, počas ktorého navštívili Zvolen, Banskú Bystricu a Banskú
Štiavnicu. Ich pobyt trval od 1. do 4. augusta 2016. V utorok 2. augusta ich
na pôde TU privítala v ich rodnom jazyku prorektorka pre rozvoj prof. RNDr.
Danica Kačíková, PhD. Na spoločnom stretnutí im Ing. Hana Maťová, PhD.,
odprezentovala profil a aktivity Katedry marketingu, obchodu a svetového
lesníctva Drevárskej fakulty. Fakultu environmentálnej a výrobnej techniky priblížil návštevníkom prodekan pre pedagogickú
činnosť a propagáciu fakulty doc. Ing. Ján Kováč, PhD. Zaujímavú prezentáciu pre zahraničných návštevníkov pripravil
aj prodekan pre vonkajšie vzťahy Lesníckej fakulty Ing. Daniel Halaj, PhD. Zahraničných kolegov z Inštitútu lesných ťažbovodopravných zariadení a z Inštitútu manažmentu a ekonomiky lesného hospodárstva z Petrohradskej štátnej lesníckej technickej
univerzity a z Inštitútu inovatívnych manažérskych technológií z Petrohradskej štátnej univerzity priemyselných technológii
a dizajnu zaujímali najmä možnosti štúdia v anglickom jazykom a možnosti študentských mobilít. Viac o tejto zahraničnej
návšteve sa dočítate v ďalšom čísle časopisu TUZVO!
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