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V  stredu  11.  januára  2012  mal 
na  pôde  Technickej  univerzity  vo 
Zvolene premiéru nový film o Národ-
nej prírodnej rezervácii Zadná Poľa-
na. Hlavným producentom približne 
pätnásťminútovej snímky o súčas-
nom stave tejto významnej prírodnej 
rezervácie je Štátna ochrana príro-
dy Slovenskej republiky. Riaditeľka 
CHKO Poľana Vladimíra Fabriciu-
sová po projekcii filmu pre médiá 
uviedla: „Poľana je skutočnou oázou 
zmiešaných lesov, s podmienkami, 
ktoré sú v rámci Slovenska jedi-
nečné a touto snímkou sme chceli 
priblížiť aj laickej verejnosti všetky 
tie hodnoty, ktoré národná prírodná 
rezervácia má.“ NPR Zadná Poľana 
je  jedným  z  najvzácnejších  a  naj-
hodnotnejších  chránených  území 
v CHKO Poľana. Má pôvodný eko-
systém pralesovitej smrekovej for-
my, je súčasťou územia európskeho 
významu a je zaradená do zoznamu 

Blahoželáme
V januári a februári 2012 si významné a okrúhle životné jubileá 
pripomenuli naše kolegyne a kolegovia:

RNDr. Blažena BENČAŤOVÁ, PhD.  KF LF 
doc. Ing. Viera GALAJDOVÁ, CSc. KPH DF
doc. Ing. Margita JANČOVÁ, CSc.  KOLP LF
Eliška KLIŠTINCOVÁ  ŠDaJ 
Ing. Evka MIHÁLOVÁ Rektorát TU 
prof. Ing. Ladislav PAULE, PhD. KF LF
Marína PORUBIAKOVÁ Dekanát LF 
Marie PUŠKÁROVÁ ŠDaJ
prof. RNDr. Jozef ŠTEFFEK, CSc. KAE FEE 
Anna ŠULEKOVÁ OIS Rektorát TU
Ing. Marta VÍGLASKÁ SLDK 

Jubilantkám a jubilantom srdečne gratulujeme a želáme im predovšetkým 
dobré zdravie, veľa pohody, životných síl a pracovných i súkromných úspe-
chov. 

S pietou 
V Bratislavskom krematóriu sme sa 16. januára 2012 navždy rozlúči-
li s naším kolegom docentom RNDr. Tomášom Kleinom, CSc. Docent 
Klein celý svoj profesionálny život zasvätil Vysokej škole lesníckej 
a drevárskej, neskôr Technickej univerzite vo Zvolene. Po skonče-
ní štúdia od 1. 10. 1956 až po svoj odchod na zaslúžený odpočinok 
1. 9. 1997, teda 40 rokov, pôsobil na Katedre matematiky a deskriptív-
nej geometrie a odchoval stovky lesníkov i drevárov. 

Česť jeho pamiatke!

Memento mori 
Po dlhej a ťažkej chorobe, na prahu života, v okamihu keď zaviala peruť 
nádeje, odišiel 25. februára 2012 z našich radov Ing. Marek Andruška, štu-
dent prvého ročníka doktorandského štúdia na Fakulte environmentálnej 
a výrobnej techniky. Na poslednej ceste sme ho odprevadili vo Veľkých 
Kozmálovciach v utorok 28. februára 2012. 

Česť jeho pamiatke! 

Sila prírody na Zadnej Poľane 

biosférických  rezervácii  UNESCO. 
S  výmerou  855  ha  je  najväčším 
chráneným  územím  zameraným na 
ochranu pralesov na Slovensku. Na 
Zadnej Poľane sa nachádza prales, 
ktorý je druhý najväčší na Sloven-
sku. Rastú tam aj stromy, staršie 
ako dve storočia. Prales na Zadnej 
Poľane sa zachoval v dvoch väč-
ších enklávach s výmerou takmer 
477 ha. Priemerný vek porastov sa 
tu pohybuje od 170 do 220 rokov, 
najstaršie stromy dosahujú dokon-
ca dvojnásobok. Národnú prírodnú 
rezerváciu Zadná Poľana tvoria naj-
mä bukové, jedľovo-bukové, smre-
kovo-bukovo-jedľové lesné porasty 
a v najvyšších partiách aj spoločen-
stvá smrečín. Práve tieto sú hlav-
ným dôvodom ochrany, keďže ide 
o  najjužnejší  výskyt  prirodzených 
smrečín na andezitovom podklade 
v Západných Karpatoch.

Zadná Poľana 

konferencie si pripínali naši ruskí kolegovia 
na hruď vyznamenania. Je to jedna z ich  
výchovných metód k vlastenectvu, hrdin-
stvu, svedomitosti. Bez zábran nosia aj 
medaily „Významný budovateľ ZSSR“. 
V meste som videl 2 pamätníky Leninovi, 
pamätník venovaný hrdinom ZSSR pô-
vodom z Udmurdie. Nehanbia sa za svo-
ju históriu, práve naopak, sú na ňu hrdí 
a nadväzujú na ňu. Oslavujú dva veľké 
sviatky.  8.  marec  ako  Medzinárodný 
deň žien a Deň obrancov vlasti. V tieto 
sviatky si vzájomne vzdávajú úctu muži 
a ženy. Deň obrancov vlasti sa konal 
23. februára v deň nášho pobytu. Sám 
som dostal dve blahoželania k sviatku – 
od našej dežurnej na internáte, kde sme 
bývali a od mladej ženy priamo na ulici 
Iževska v predvečer sviatku. Kým u nás 
sme zaviedli valentínsky sviatok, tak Rusi 
zaviedli sviatok obrancov vlasti, zmyslom 
ktorého je vychovávať k zodpovednos-
ti za obranu rodnej zeme, ktorú dostali 
od svojich predkov a ktorú musia oni 
zase odovzdať svojim deťom a vnukom. 

Fyzická príprava absolventov
Veľkú pozornosť venujú aj fyzickej 

príprave absolventov. Nikde som nevidel 
ani len jedného tučného mladého člove-
ka. Jednak sa stravujú skromne – ich por-
cie v študentskej jedálni sú menšie ako 
naše. Najobľúbenejším športom medzi 
študentmi je lyžovanie, osobitne biatlon, 
čo zrejme súvisí aj s viac ako 200 ročnou 
tradíciou výroby ručných zbraní v závode 
IŽMAŠ. Do fyzického rozvoja mladej ge-
nerácie neľutujú investovať prostriedky. 
V súčasnosti sa buduje v blízkom okolí 
z federálnych prostriedkov špičkový sko-
kanský areál s tromi mostíkmi a biatlo-
nový areál. Budované sú tak, aby mohli 
robiť aj vedecký výskum metód prípravy 
športovcov. Okrem fyzickej prípravy ab-
solventov sledujú podporou športu aj 
propagáciu svojej univerzity. Stimulom 
v tomto smere sú  blížiace sa olympijské 
hry. Chcú aby sa na nich presadili aj ich 
športovci a vytvárajú pre nich tie najlep-
šie podmienky. 

Zasadanie vedeckej rady
Boli  sme  pozvaní  na  slávnostné 

zasadanie vedeckej rady. V programe 
zasadania bolo aj premenovanie IžGTU 
na   „ IžGTU  Michaila   Timofejeviča 
Kalašnikova“ a vymenovanie doktorov 
honoris causa. Zaujímavé však boli aj 
ďalšie  body  slávnostného  programu. 
Napr. udeľovanie titulov „čestný absol-
vent IžGTU“. Udeľovali ho tým absolven-
tom, ktorí zaujali v spoločenskom živote 
alebo v  priemyselných podnikoch vý-
znamné pozície. Alebo udeľovanie čest-
ných titulov „Človek roku 2011“. Dostal 
ho najlepší profesor, docent, asistent, 
študent, programátor, výskumník, tech-
nik, sekretárka... 

Oslovovanie
Medzi sebou sa spravidla oslovu-

jú len krstným menom resp. krstným 
menom a tzv. otečestvom, čo je krstné 
meno ich otca. Oslovenie pán, po rusky 
gospodin, používajú zriedkavo. Odporuje 
to ich tradícii založenej na rovnoprávnych 
vzťahoch.

Maslenica
V čase nášho pobytu prebiehal sta-

rodávny sviatok, ktorý sa nazýva „mas-

Pokračovanie zo str. 3
Iževská univerzita M. T. Kalašnikova 
oslávila 60. výročie 

Exkurzia v dielňach fakulty Reklamy a dizajnu. Druhý sprava dekan fakulty prof. M. Černych 

lenica“. Ide o rozlúčku so zimou, ktorej 
poďakujú za to, že umožnila prírode 
oddýchnuť si, a potom vítajú príchod 
novej jari. Zimu symbolizuje „kukla“ zo 
slamy, ktorú však nehádžu do vody, ale 
pália. Táto tradícia je veľmi živá. Dostali 
sme pozvanie na študentskú maslenicu, 
ale zaujímavé bolo vidieť tieto oslavy aj 
v parkoch v meste, kde ľudia tancovali 
tzv. „chorovody“, pri ktorých sa pochytajú 
a tancujú do kruhu. 

Vedecko-technická spolupráca.
Z pracovných jednaní s vedením 

IžGTU vyplynulo, že majú predovšetkým 
záujem o spoluprácu ich Fakulty rekla-
my a dizajnu s našou katedrou Dizajnu 
na DF. Široké možnosti spolupráce exis-
tujú aj pre FEVT, a to hlavne so Strojár-
skou fakultou, Teplotechnickou fakultou, 
Fakultou informatiky a výpočtovej techni-
ky, Elektrotechnickou fakultou, Fakultou 
matematiky a prírodných vied, Fakultou 
manažmentu  a  marketingu,  Fakultou 
moderných technológií a automobilov, 
Fakultou riadenia kvality. IžGTU nemá 
lesnícku fakultu. Z LF sa tu otvárajú 
možnosti spolupráce hlavne pre Kated-
ru lesnej ťažby a mechanizácie v oblasti 
vývoja relazov a deltastatov. V tomto 
smere boli nadviazané kontakty s Kated-
rou mechatronických systémov. Široké 
možnosti existujú pre realizáciu výmen-
ných prednáškových pobytov učiteľov 
a výmenných študijných stáží  študentov 
najmä v 3 stupni štúdia. IžGTU predsta-
vuje jednoznačne svetovo významnú 
technickú univerzitu s vysokým kreditom. 
Spolupráca s ňou prispeje k zvýšeniu 
prestíže našej univerzity. Technickú vy-
spelosť demonštrovali okrem iného aj 
na slávnostnej akadémii pri príležitosti 
60. výročia. založenia univerzity, ktorá 
sa konala v divadle pomocou úchvatnej 
holografickej šou.

Postrehy zo života v Udmurdskej
republike
Cesty v Udmurdskej republike nie sú 

v najlepšom stave. Súvisí to s veľkými 
teplotnými zmenami počas roka a za-
mokrenými terénmi. Po každej zime ich 
musia prácne obnovovať. V dedinách sú 
prevažne drevené zrubové domy. Majú 
nádherne ornamentálne vyzdobené okná 
a dvere. Videli sme rieku Kamu, ktorá 
bola na danom mieste 8 km široká. Je 
na nej postavená obrovská hydroelek-
tráreň s plavebnými komorami. V lete sa 
po nej plavia obrovské remorkéry. Od rie-
ky vraj vedú mnohé plavebné kanály. 

Vodná doprava bude zrejme široko 
rozvinutá. V zime sú lode zakotvené 
v prístavoch. Na riekach a jazerách 
majú ľudia povolené chytať zadar-
mo ryby cez vyvŕtané diery v ľade. 
Je to akýsi druh obľúbeného športu 
tunajších obyvateľov. Mesto Iževsk 
má svoje architektonické skvosty. 
Po uliciach jazdia autá všetkých sve-
tových značiek. Je ich však menej 
ako napr. v  Bratislave. Mesto pôso-
bí celkovo pokojným dojmom. Vodiči 
sú voči chodcom mimoriadne slušní. 
Väčšina obyvateľov mesta používa 
na dopravu lacnú mestskú hromadnú 
dopravu tvorenú električkami a trolej-
busmi československej výroby a taxí-
ky. V obchodoch a supermarketoch 
je veľký výber tovarov. Vidieť tam tie 
isté tovary ako u nás a aj ich ceny sú 
zrovnateľné.

Na záver sa pristavím ešte pri 
jednej otázke a to je pitie alkoholu. 
Počas svojho pobytu som sa ne-
stretol s pitím zo „stakanov“. Pilo sa 
vždy striedmo, medzi tým bolo vždy 
jedlo a vždy musela byť prednesená 
zdravica. Počas celého pobytu som 
nestretol ani jedného opitého člo-
veka. Náhoda? Neviem. Ale názor 
jedného ruského kolegu, že alkohol 
je najstrašnejšia zbraň hromadného 
ničenia, je veľmi zaujímavý. 

Na záver by som chcel poďakovať 
pracovníkom  IžGTU,  predovšetkým 
Ele Sosnovičovej vedúcej oddelenia 
zahraničných vzťahov a prorektoro- 
vi Alexandrovi Balickému, ktorí sa po-
čas celého pobytu o našu slovenskú 
delegáciu príkladne starali a pripravili 
pre nás bohatý odborný a kultúrny 
program. 

Cítili sme sa u vás ako u svojich 
rodných bratov!

Poďakovanie  vyslovujem  tiež 
Agentúre Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR za finančnú 
podporu pri realizácii cesty, ktorá sa 
uskutočnila v rámci propagácie výs- 
ledkov riešenia projektov RELAZ I 
Aplikovaný výskum a vývoj špeciál- 
nych lanových zariadení – špeciálny 
lanový vozík, ITMS 26220220036 
a  RELAZ  II  Aplikovaný  výskum 
a vývoj špeciálnych lanových zaria- 
dení – špeciálny zotrvačník, ITMS 
26220220035.

Doc. Ing. Vladimír Štollmann, CSc., PhD.

ZO ŠPORTU 

Mikulášske preteky TUZVO 
v boulderingu
Horolezecký oddiel TJ Slávia TU Zvolen 
v spolupráci s ÚTVŠ zorganizoval v uto-
rok 6. 12. 2011 preteky TU v boulderingu 
– lezení na umelej stene. Do boja sa za-
pojilo 16 mužov a 4 ženy. Pre pretekárov 
bolo pripravených 20 bouldrov rôznej ná-
ročnosti, od najľahších až po také, ktoré 
do topu nepustili nikoho. V hustej atmo-
sfére plnej potu a magnézia sa s „problé-
mami“ najlepšie popasovali a zaujímavé 
ceny si odniesli: 
V kategórii „Muži A“: 
1.  Václav Magdina 
2.  Dávid Čuhák
3.  Matúš Gombár
V kategórii „Muži B“:
1.  Štefan Andor
2.  Matej Hulla
3.  Balázs Vermes Spoločná fotka lezcov po pretekoch

Pokračovanie na str. 8
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Na zimné športové hry Technickej uni-
verzity  vo  Zvolene,  ktoré  sa  konali 
24. februára 2012 v areáli účelového 
zariadenia TU na Šachtičkách nám padlo 
aj pár kvapiek. Športové trate však boli 
zásluhou  pracovníkov  Ústavu  telesnej 
výchovy a športu perfektne preparova-
né a preteky mohli úspešne prebehnúť. 
Počasie, ktoré sa nedalo označiť za naj-
krajšie a tiež opakované zmeny termínu 
konania hier sa trochu odrazili v počte 
účastníkov, ale skalní nezlyhali a všet-
ky preteky sa konali v súťaživej, ale 
príjemnej atmosfére. V behu na lyžiach 
v kategórii ženy do 35 rokov zvíťazila 
naša temer profesionálna športovkyňa 
Martina Merková. Úspešne jej asistovala 

Petra Šulajová. V kategórii žien nad 35 
rokov si palmu víťazstva odniesla Monika 
Žofková. Do cieľa za ňou dobehli na dru-
hom mieste Iveta Laučová a na treťom 
Marta  Víglaská.  Medzi  mužmi,  v  ka-
tegórii  do  35  rokov,  tesne  triumfoval 
Róbert  Čunderlík,  ktorému  dýchali  na 
chrbát Jozef Sklenár ako druhý a Ján 
Iždinský ako tretí. V kategórii mužov 
nad 35 a do 50 rokov popredné umiest-
nenie vybojoval Ján Kyseľ mladší, kto-
rý na druhé miesto odsunul Imra Vidu. 
V kategórii mužov nad 50 rokov vznikla 
nezvyčajná situácia, ktorá prinútila ria-
diteľa pretekov Dr. Martina Kružliaka, 
PhD., priznať tri prvé miesta ex offo, a to 
Jaroslavovi Rašnerovi, Pavlovi Joščákovi 

Diplomy a ceny za výborné výkony na zimných 
športových hrách TU vo Zvolene prevzali aj 
Monika Žofková z Katedry pestovania lesa LF 
(v strede) a Marta Víglaská zo SLDK. Vedľa 
nich je Ján Prachar, ktorý pri odovzdávaní cien 
asistoval. 

Zimné športové hry 2012

a Jánovi Kyseľovi staršiemu. P. Joščák 
k  tomu  získal  aj  cenu  za  retro  štýl 
a u J. Kyseľa st. boli osobitne hodno- 
tené  aj  pozoruhodné  vytrvalostné  pa-
rametre  diaľkového  behu.  Oproti  vla-
ňajším hrám boli tento rok udelené aj 
mimoriadne ceny v špeciálnej zjazdár-
skej kategórii. Zjazdárkou roka 2012 sa 
stala Oľga Lejsalová a zjazdárom Ján 
Parobek. Zimné športové hry 2012 skon-
čili, atmosféra nesklamala, čerstvý vzdu-
ch a súťaživé ovzdušie osviežili a posilnili 
telo aj ducha. Nech žijú Zimné športové 
hry 2013.

                              P. Gašperan

V kategórii „Ženy“:
1.  Veronika Spišková
2.  Martina Cabuková
3.  Katarína Homolová 

Víťazom  blahoželáme  a  všetkým 
zúčastneným  ďakujeme  za  vytvorenie 
skvelej  športovej  atmosféry.  Dominovi 
Matavovi ďakujem za prípravu skvelých 
buoldrov a teším sa na ďalšie stretnutia 
s vami, či už na našej bouldrovke alebo 
na skalách. Reportáž a fotky z pretekov 
nájdete na stránke www.tuzvo.sk/climb. 
Horám zdar!                        Jozef Sklenár

Pokračovanie zo str. 7

Mikulášske preteky TUZVO 
v boulderingu
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