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Univer  zitné noviny
Podporte svoju alma mater

Databáza Data Citation Index

Vážené kolegyne, kolegovia!
Podporte Technickú univerzitu vo Zvolene venovaním 2% svojej dane. Môžete tak urobiť
prostredníctvom Univerzitného centra Zvolen,
n. o. Dve percentá z Vami už zaplatenej dane
tak pomôžu zlepšiť vzdelávacie a vedeckovýskumné aktivity na univerzite. Nezisková
organizácia Univerzitné centrum Zvolen spolupracuje pri tvorbe aj organizovaní kurzov,
konferencií a seminárov. Cieľovými skupinami sú najmä akademická i odborná verejnosť
a študenti Technickej univerzity vo Zvolene.
Navyše zamestnanci, ktorí darujú svoje 2%
z ročnej dane UCZ, n. o., alebo sprostredkujú darovanie dane od iných osôb fyzických,
či právnických, budú môcť relevantný objem
finančných prostriedkov využiť na podporu
vlastných vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivít uskutočnených prostredníctvom
ÚCZ, n. o. Viac informácií môžete nájsť
na webových stránkach www. tuzvo.sk/ucz,
respektíve na www. rozhodni.sk, tiež v Centre ďalšieho vzdelávania alebo na OIS TU
vo Zvolene. Darovanie je možné uskutočniť
do 30. marca 2013.
Ďakujeme za dôveru a podporu.
-es-

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri
TU vo Zvolene zabezpečila skúšobný prístup
do databázy Data Citation Index. Ide o nový
citačný index spoločnosti Thomson Reuters.
Ponúka kvalitné výskumné údaje z overených
vedeckých repozitárov z celého sveta. V citačnom indexe sú pokryté rôzne vedné odbory.
Data Citation Index je prístupný na platforme
Web of Knowledge, položka Select a Database.
Skúšobný prístup do databázy Data Citation Index trvá do 12. apríla 2013. Ďalšie informácie
nájdete na webovej stránke SLDK, respektíve
v Informačnom centre SLDK.

Rada UOO informuje
Vážené kolegyne, kolegovia, milí spolupracovníci.
Na niektoré benefity v pracovno-právnej oblasti a starostlivosti o zamestnancov vyplývajúce
z podpísanej KZ pre zamestnancov Technickej
univerzity vo Zvolene si Vás dovoľujeme upozorniť aj touto cestou. Patria k nim:
– odmeňovanie zamestnancov podľa zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (odmeňovanie podľa zaradenia
do platovej triedy a platového stupňa, nie
podľa Zákonníka práce),
o skrátenie pracovného času na 37 a ½ hodiny týždenne,
– zvýšenie výmeru dovolenky o päť dní,
o zvýšenie odstupného nad rozsah Zákonníka práce,
– zvýšenie odchodného nad rozsah Zákonníka práce,
o príspevok na Doplnkové dôchodkové
sporenie,
– dojednanie dennej výšky náhrady príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca na 80 % denného vymeriavacieho
základu,
o príspevok na stravovanie,
– príspevok na regeneráciu pracovnej sily,
o príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania,
– príspevok na sociálnu výpomoc a peňažné
dávky,
o príspevok na akcie usporiadané celo univerzitnými pracoviskami,
– pri dôležitých prekážkach v práci uvedených v § 141 ods. 2 písm. a) až c) Zákonníka
práce sa do fondu odpracovaného času započítava na návrh odborárov 7.30 hod.
Vážení kolegovia, odborári i neodborári.
Vyššie uvedené vylepšenia pracovných podmienok vyplývajúce z podpísanej KZ dotvárajú
rámec pracovných podmienok a istôt pre prácu
zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene
majú prispieť, tak k vytváraniu tvorivej pracovnej
atmosféry na jednotlivých pracoviskách, ako aj
k spokojnosti nás všetkých v bežnom osobnom
živote. Musím zdôrazniť, že vďaka odborom bolo
dosiahnuté zvýšenie tarifných platov pre nepedagogických zamestnancov vysokého školstva vo výške 5% účelovo určených s účinnosťou od 1. januára 2013.
Na záver si dovolím neodborárom pripomenúť, že podpísanie Kolektívnej zmluvy sa uskutočnilo i zásluhou aktívneho pôsobenia Univerzitnej
odborovej organizácie pracovníkov TU vo Zvolene, pôsobiacej na akademickej pôde, v prospech
nás všetkých.
Ing. Ján Kováč, PhD.
predseda Rady UOO

POZVÁNKY:
♦ Zoologický kokteil

Pozývame vás na autorskú výstavu fotografií Mateja
Žiaka, ktorá je inštalovaná v učebni E 418 Katedry
biológie a všeobecnej ekológie FEE v budove Fakulty
ekológie a environmentalistiky. Výstava bude v učebni
inštalovaná do 31. mája 2013.

♦ Fotografie Pavla Alberta

Pozývame vás na autorskú výstavu fotografií Pavla
Alberta. Výstava je inštalovaná v priestoroch Starej
radnice na Námestí SNP a verejnosti bude prístupná
do 31. marca 2013.

Ing. Eva Paločková
SLDK pri TU vo Zvolene
Akvizícia periodík a databáz

Nové tanečné centrum
V utorok 19. 2. 2013 sa v priestoroch Ústavu telesnej výchovy a športu konalo slávnostné otvorenie
tanečného centra – nového viacfunkčného priestoru
určeného pre športové i relaxačné a umelecké aktivity
zamestnancov a študentov Technickej univerzity vo
Zvolene. Otvorenia sa zúčastnili prorektori univerzity
doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD. a RNDr. Andrej
Jankech, PhD., tiež kvestor doc. Ing. Josef Drábek,
CSc. a ďalší hostia. Prítomní boli samozrejme aj
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc. riaditeľka folklórneho
súboru Poľana a doc. Ing. František Chudý, CSc.,
umelecký vedúci Poľany, ktorá by mal využívať
tento priestor pre svoje nácviky. Tanečné centrum
vzniklo prestavbou starých skladových priestorov
ÚTVŠ s nákladom 7 500 eur, ktoré boli zabezpečené
z viacerých zdrojov. Svoje stále miesto tu bude okrem
spomínanej Poľany mať aj štandardná univerzitná
telesná výchova so zameraním na aerobik a iné

Športové súťaže a aktivity počas zimného semestra
Zimný semester na Ústave telesnej výchovy
a športu Technickej univerzity vo Zvolene bol bo�hatý na športové akcie a aktivity študentov s rôznym športovým zameraním. Meranie síl medzi
jednotlivcami alebo kolektívmi sme odštartovali
októbrovým Fitcrossom (program na rozvoj kondície kombinujúci rôzne tréningové metódy a náradia), ktorý sa stretol s pozitívnou odozvou a v letnom semestri bude súčasťou ponuky športov
na ÚTVŠ v rámci výberového predmetu telesná
výchova. Aj tento rok sme počas Koncentrovaných
dní športu na TU vo Zvolene, ktoré sa pravidelne
organizujú pri príležitosti dňa študentstva, pripravili
a zrealizovali množstvo akcií, z ktorých najzaujímavejšími boli: Turnaj o pohár rektora v stolnom tenise
pre študentov TU vo Zvolene a študentov univer�
zít regiónu; súťaž v boulderingu pre študentov TU
a stredných škôl mesta Zvolen; turnaj street basketbalu; majstrovstvá TU v bedmintone; volejbalo-

vý kolotoč dvojíc; šachový turnaj; aerobik show; súťaže v tlaku na lavičke „O najsilnejšieho muža TU
v Zvolene“ a dvojboj vo výdrži v zhybe.
December sa niesol v znamení tanca a športovej akcie Zumba show, a viacerých súťaží v posil�ňovni, ktorými boli: Opakovaný bench press (počet
úspešných za sebou nasledujúcich tlakov na lavičke), opakovaný zhyb na hrazde (čo najvyšší počet
úspešných zhybov na jeden pokus). V decembri
boli tiež ukončené dlhodobé univerzitné ligy pre
študentov TU vo volejbale, basketbale, florbale,
bedmintone. Naši študenti – športovci reprezentovali TU v rámci regionálnych súťaží organizovaných pod záštitou Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ) na turnaji vo florbale (organizátor
Žilinská univerzita), na turnaji vo volejbale mužov
(organizátor UMB Banská Bystrica). Naša univerzita bola poverená organizáciou volejbalového turnaja žien.

tanečné aktivity, tanečná škola Zuzana ako aj iné
subjekty, ktorých doménou je tanec. V súvislosti s otvorením tohto nového príjemného priestoru má Ústav
telesnej výchovy a športu v pláne ponúknuť v blízkej
budúcnosti zamestnancom a študentom univerzity
možnosť zdokonaliť sa v spoločenských tancoch pod
vedením tanečného inštruktora.
-mkr-

Na otvorení tanečného centra nemohli chýbať ani ukážky aktivít

Vďaka a pochvala za bohatý športový semester patrí organizátorom, ale hlavne študentom, ktorí
majú stále chuť hýbať sa, reprezentovať a konfrontovať kondíciu, silu a svoje zručnosti s rovesníkmi.
-kb,pg-

Úspešný kolektív volejbalistiek

Zimný športový deň
Krásny slnečný športový deň ako vystrihnutý z katalógu najlepšej cestovnej kancelárie mali možnosť zažiť
naši zamestnanci počas zimného športového dňa, ktorý
Ústav telesnej výchovy a športu pripravil pre zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci
s Univerzitnou odborovou organizáciou na piatok
8. februára 2013. Po dlhom čase dejiskom športových
hier nebol areál univerzitného Učebno-výcvikového zariadenia na Šachtičke. Tentoraz sa dejiskom tradičného
športového dňa stalo lyžiarske stredisko Skalka Arena,
kde bol pre zúčastnených pripravený bohatý športový
a relaxačný program. Plný autobus lyžiarov sa po úvod�nom otvorení športového dňa rozdelil na dve veľké skupiny. Jedna z nich zamierila na bežkárske trate, druhá
na zjazdovky zasneženej Skalky. Účastníci mohli využiť
aj vstup do dobre vybaveného wellnes centra v rámci relaxu a regenerácie po dobrej lyžovačke. Všetci
odchádzali z akcie príjemne unavení aktívnym pohybom na čerstvom povetrí, zregenerovaní a spokojní
so stráveným časom a čo je na toto ročné obdobie
neobvyklé, opálení od lúčov februárového slnka.

Prvý reprezentačný
V piatok večer 1. februára 2013 sa v zvolenskej
reštaurácii Centrum konal 1. reprezentačný ples
Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.
Hlavnou myšlienkou organizačného tímu tvoreného
dekanom Lesníckej fakulty, doc. Dr. Ing. Viliamom
Pichlerom, predsedom Základnej organizácie UOO
Lesníckej fakulty doc. Ing. Františkom Chudým,
CSc., podpredsedom Slovenskej lesníckej komory
doc. Ing. Karolom Gubkom, CSc. a riaditeľom VŠLP
TU vo Zvolene Ing. Alojzom Riškom, bolo prispieť
k trvalo pozitívnej a tvorivej atmosfére v kolektíve
zamestnancov na Lesníckej fakulte.
Na začiatku plesu predstavil doc. Dr. Ing. Viliam Pichler
dekan LF v úvodnom slove a privítal hostí z vedenia
Technickej univerzity vo Zvolene a lesníckej odbornej
praxe. Menovite prorektorku TU doc. RNDr. Danicu Kačíkovú, PhD. zastupujúcu rektora univerzity
prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. Ďalej privítal dekanov
z ostatných fakúlt TU: prof. Ing Mikuláša Siklienku,
CSc. dekana DF; doc. Ing. Branka Slobodníka, PhD.
dekana FEE; doc. Ing. Mariána Kučeru, PhD. dekana FEVT a Ing. Jána Šuleka z VŠLP zastupujúceho
riaditeľa VŠLP TU Ing. Alojza Riška. Ďalšími významnými hosťami plesu boli výrobno-technický riaditeľ
š.p. Lesy SR Ing. Jozef Spevár, riaditeľ ÚEL SAV vo
Zvolene Ing. Jozef Váľka, CSc. a generálny riaditeľ
NLC vo Zvolene Ing. Martin Moravčík, CSc.
Atmosféra plesu bola kolegiálne priateľská a neformálna, no súčasne slávnostná. Dobrú náladu
zabezpečil zaujímavý, kvalitný umelecký program,
ktorého spoločným menovateľom bol tanec. V prestávkach sa so svojim programom predstavil folklórny
súbor Poľana, krásu a ladnosť pohybu prítomní obdivovali aj pri vystúpení skupiny spoločenského tanca
Tanečno-športového klubu Stella Žiar nad Hronom
a prvky orientálneho tanca mohli uvidieť pri vystúpení

Časť účastníkov mimoriadne vydareného zimného športového dňa v areáli Skalka Arena 8. 2. 2013

tanečnej skupiny Femina Fortis zo Zvolena. Prítomní
si okrem neformálnej komunikácie v prestávkach zatancovali pri ľudovej hudbe skupiny Zvolenskí Vrchári,
ale tiež populárnej hudbe dokonale namixovanej
pánom Parobkom. Organizátori motivovaní snahou,
aby sa do osoby každého účastníka zapísala prvotná informácia spokojnosti, vzájomnosti a oddychu
zabezpečili nielen bohaté menu, no nezabudli venovať
ružu každej prítomnej dáme. O výzdobu sa postaralo
Arborétum Borová hora. Súčasťou plesu bola bohatá
tombola s lesníckymi prvkami a poľovníckou tematikou. Túto sponzorsky podporili rektor TU Zvolen,
dekan LF, riaditeľ VŠLP TU Zvolen, Arborétum Borová
hora, Generálny riaditeľ Lesov SR, OKO SPZ Zvolen,
Slovenská poľovnícka komora, Slovenská lesnícka

komora, Lesy SR – OZ Topoľčianky, OZ Levice, OZ
Kriváň, OZ Slovenská Ľupča, Mestské lesy Zvolen,
Mestské lesy Krupina, Povodie stredného Hrona,
OJALA GROUP Kriváň, firmy Kaufland, Hypernova,
Ing. Alojz Zapletal, Izona Veľký Krtíš, Mrkvica Miloš,
Mäspoma Zvolen, Farby laky Beličková, ZOO Exotic
Zvolen a Autocompo Zvolen.
Oceňujeme prácu usporiadateľov a ďakujeme im
za čas venovaný organizácii tohto úžasného plesu,
ktorý skvalitnil kultúrny a spoločenský život na fakulte
obnovou tradície lesníckych plesov, čo naznačuje prívlastok „prvý“ v názve podujatia. 		
						
			
Ing. Monika Žofková

Nálada na plese bola skutočne plesová a každý sa mohol vytancovať koľko mu srdce ráčilo a nohy stačili
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