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Reprezentačný ples Lesníckej fakulty
V piatok 31. januára 2014 sa vo zvolenskej reštaurácii
bačku, víkendových pobytov v krásnych oblasCentrum konal už druhý reprezentačný ples Lesníckej
tiach Slovenska, atraktívnej ceny venovanej páfakulty Technickej univerzity vo Zvolene.
nom rektorom TU Zvolen prof. Kropilom – pozDekanovi Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliamovi
vánke na poľovačku, až po prvú cenu venovanú
Pichlerovi sa tak, v spolupráci s predsedom Základnej
pánom dekanom LF – lovecký luk. Ceny do tomodborovej organizácie LF pri UOO TU a Vysokoškolboly venovali aj dekan FEE TU Zvolen, dekan DF
ským lesníckym podnikom TU vo Zvolene, podarilo
TU Zvolen, riaditeľ VŠLP TU Zvolen, Arborétum
nielen pokračovať v sľúbenej obnove tradície lesnícBorová hora, generálny riaditeľ Lesov SR, OKO
kych plesov ich zachovaním, ale zamerať sa na rozSPZ Zvolen, riaditeľ ÚEL SAV Zvolen, OZ Kriváň,
voj stupňovaním kvality nastúpeného trendu. SpoLS Gabčíkovo, OZ Levice, OZ Slovenská Ľupkojnosť bolo možné cítiť z atmosféry plesu aj vidieť
ča, OZ Topoľčianky, Lesný podnik mesta Zvolen,
na tvárach prítomných, ktorí vyslovili slová spokojnosML Krupina, s. r. o., ML Banská Bystrica, Povodie
ti s jeho priebehom.
stredného Hrona, Slovenská lesnícka komora,
Krátke úvodné slovo patrilo pánovi dekanovi LF.
Slovenská poľovnícka komora, VLM Pliešovce,
Vo svojom príhovore spomenul, že ples je organickou
Mesto Zvolen, Obecné lesy Sása, PZ Habrovec,
súčasťou života fakulty, poprial účastníkom príjemnú
Poľnohospodárske družstvo Očová, GRUBE Kozábavu a slovo následne odovzdal šarmantnej mováčová, AUTOCOMPO Zvolen, Kaufland SR,
derátorke, ktorá predstavila prítomných hostí z vev. o. s., Róbert Jurových – tlačiarne NIKARA
denia Technickej univerzity vo Zvolene a lesníckej
Krupina, Magdaléna Moravcová – salón krásy
odbornej praxe: pána rektora v zastúpení pána proPrestige, Mäspoma Zvolen, AD SMART Baštín,
rektora RNDr. Andreja Jankecha, PhD., dekana FEE
výroba klobúkov a IDEA kvety Banská Bystrica.
doc. Ing. Branka Slobodníka, PhD. a riaditeľa VŠLP
Čas na plese plynul naozaj rýchlo a hoci
TU vo Zvolene, v zastúpení Ing. Miroslavom Beťkom.
voľný čas, svojou podstatou neobnoviteľný
Ďalšími významnými hosťami plesu boli generálny
zdroj energie, je pre každého veľmi vzácny,
riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania
v tomto prípade bol vymenený za dobrú protidreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidiehodnotu – chvíle strávené s kolegami a priaka SR Ing. Ján Mizerák a iní.
teľmi v príjemnej atmosfére. Z takéhoto zdroja
Potom sa všetci venovali spoločenskej zábave,
je potom možné brať silu do ďalších náročných
výmene skúseností a názorov počas neformálnych
pracovných dní. Dobré vzťahy medzi ľuďmi
rozhovorov, ktoré vhodne striedal bohatý program
sú jednou zo základných podmienok úspechu
zostavený z rôznych žánrov, čím bolo možné zainštitúcie aj v tomto turbulentnom prostredí a obujať každého z prítomných. Na začiatku zazneli
dobí, keď najčastejšími témami rozhovorov sú
tóny z lesných rohov v predstavení študentov LF,
finančná kríza, komplexná akreditácia, počet kapostupne ich striedala ľudová hudba Podjavorská
rentov...
muzika, Poľana pri TU vo Zvolene, aj pre tanec vhodNa záver ešte raz srdečne ďakujeme usporianá populárna hudba dídžeja. Nadchnúť sa umoždateľom za organizáciu tohto plesu.
nilo sledovanie vystúpení spoločenského tanca TaIng. Monika Žofková
nečno-športového klubu
Stella Žiar nad Hronom,
hry na koncertnú gitaru
a harmoniku žiakov ZUŠ
vo Zvolene, tanečnej
skupiny Femina Fortis
zo Zvolena a skupiny
spoločenského tanca
Bajladores z Banskej
Bystrice, k tancom ktorej
sa interaktívne mohli
pripojiť a svoje zručnosti
otestovať všetci prítomní.
Záverečnou účinkujúcou
bola IVKA z Banskej Bystrice s ohňovou show.
Tak ako vlani, nechýbalo bohaté menu a tombola s lesníckou tematikou
od lesníckeho oblečenia, Na druhom reprezentačnom plese Lesníckej fakulty vládla naozaj dobrá nálada
kníh, povolenky na ry- (Foto: Pavel Koreň, ODT)

Florbalový turnaj

Novoročný florbalový turnaj študentov
a zamestnancov TU vo Zvolene.
Florbal sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene už dlhšiu dobu teší veľkej obľube. Radi si ho
zahrajú študenti, ktorí už tretí rok hrajú dlhodobú
univerzitnú ligu (hracím dňom je pravidelne utorok
od 19.30 hod.). Svojich nadšených stúpencov má aj
medzi zamestnancami, ktorí sa pravidelne, dva krát
do týždňa, stretávajú a venujú sa tejto hre. Veľké
meranie síl medzi študentmi a zamestnancami bolo
len otázkou času. Prvý tohtoročný spoločný turnaj
študentov a zamestnancov sa konal v pondelok
13. januára 2014 a bol konfrontáciou herných skúseností, taktickej vyspelosti, kondície a zohratosti
všetkých zúčastnených. V turnaji sa predstavilo
spolu päť družstiev, ktoré hrali v jednej skupine systémom každý s každým. V záverečnom nemilosrdnom finálovom boji o 1. miesto nastúpili zamestnanci
výdatne posilnení vzácnym hosťom turnaja, ktorým
bola dvojnásobná olympijská víťazka Elena Kaliská

Napriek tomu, že tohoročná Zima sa ani len nepokúša tváriť ako Zima, nie je rozumné vynechávať
rôzne, predovšetkým športové a relaxačné aktivity,
ktoré k tomuto obdobiu zvyčajne prislúchajú. Preto
sa vo štvrtok 6. februára 2014 uskutočnil tradičný
zimný športový deň zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene. Pôvodne určenou lokalitou bolo
novozískané učebno-výcvikové a rekreačné stredisko na Tajove, ale celkový poveternostný stav a zlé
snehové podmienky v jeho areáli priviedli organizátorov na myšlienku presunúť akciu do prostredia
lyžiarskeho strediska Skalka aréna, kde sa konal aj
vlaňajší zimný športový deň. Tu si zjazdoví lyžiari
mohli, na veľmi dobre upravených zjazdovkách,
skutočne prísť na svoje. Športovú a pohybovú biedu
však museli trieť bežkári, pretože skromné snehové
podmienky nedovoľovali dostatočne kvalitne preparovať väčšinu tratí. A okruhy na štadióne aréna
okupovali Ozbrojené sily Slovenskej republiky, ktoré
si tu práve zorganizovali svoje preteky. Takže túto
disciplínu do veľkej miery saturovala pešia turistika.
Po vyhodnotení snehových podmienok sa pre pešiu
túru rozhodla veľká skupina účastníkov podujatia.
Cieľom sa stal Gergelyho tunel, ktorý je veľmi známou architektonickou a technickou zaujímavosťou
Kremnických vrchov. Nachádza v nadmorskej výške 1 150 metrov a vybudovali ho pravdepodobne
už v 14. storočí s cieľom zrýchliť prepravu medi
a striebra z hút v Tajove a Banskej Bystrici do kremnickej mincovne. Zaužívané pomenovanie tunela
vychádza, trochu prekvapivo, z mena generála

Informuje a predstavuje

KOMISIA REKREAČNEJ STAROSTLIVOSTI
Miškovská (SLDK), Anna Nagyová (ŠD), Jaroslav
Rašner (DF), Jarmila Šarinová (R TU) a Miroslav
Vanek (FEE). Každoročnými úlohami KRS býva:
návrh a organizovanie relaxačno-turistických alebo
kultúrno-poznávacích, viacdňových aj jednodňových
výletov pre zamestnancov TUZVO a ich rodinných
príslušníkov, organizovanie akcie „Deň detí“ pri príležitosti MDD, vyjadrenie sa k prideleniu príspevku zo
SF na kúpeľnú liečbu a rekreačnú starostlivosť na základe podaných žiadostí v zmysle Kolektívnej zmluvy.
Môžeme si aj pripomenúť niektoré akcie, ktoré sa
KRS podarilo zorganizovať za uplynulé roky. Zúčastnili sa ich mnohí z nás a odniesli si mnoho pekných
zážitkov a spomienok. Z turistických akcií iste patrili
k vydareným relaxačno-turistické zájazdy: Spišsko-gemerský kras (2010), Obručná – Somoška – Matra

Súťaž o univerzitný plagát ERASMUS
Referát vonkajších vzťahov vyhlasuje súťaž o najlepší študentský plagát na tému:

Erasmus+ Changing lives / Opening minds

(1 gól v turnaji) proti celkovému víťazovi – družstvu
študentov Technickej univerzity vo Zvolene, ktoré si
zvolilo názov „Lokomotiv Vandyga.“ Finálový súboj
sa síce skončil remízou, ale na trestné strieľania sa
víťazmi stali študenti, ktorí si odniesli nielen odmenu
v podobe sladkostí, ale aj ešte sladší a ničím nenahraditeľný pocit víťazstva na turnaji.                  -utvs-

Zimný športový deň

UNIVERZITNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA

Mnohí z nás iste ani netušia, kto na sa na Technickej
univerzite vo Zvolene významne podieľa na organizovaní rôznych turistických výletov a akcií pre zamestnancov a ich deti. Návrh a organizovanie uvedených
mimopracovných aktivít na univerzite je v kompetencii Komisie rekreačnej starostlivosti Univerzitnej odborovej organizácie pracovníkov Technickej univerzity
vo Zvolene (KRS). V spolupráci so zamestnávateľom
zastúpeným Annou Drengubiakovou z Oddelenia
riadenia ľudských zdrojov Rektorátu TU vo Zvolene,
ktorá personálne zabezpečuje nahlasovanie účasti
zamestnancov a čerpanie príspevkov zo sociálneho
fondu sa komisia stará o naše rekreačné aktivity. Členmi KRS pre volebné obdobie 2010 – 2014 sú: Erika
Sujová (FEVT) – predsedníčka komisie, Svetlana
Hanzelyová (CIT), Alena Mazúrová (LF), Jana

Na obrázku florbalové družstvo Technickej univerzity vo
Zvolene aj s olympijskou posilou

   Pod Spišským hradom

(2011), Zuberec – Západné Tatry – Chočské vrchy
(2012), či turistický výlet na Veľký Choč (2013). Poznávacie a kultúrne zájazdy boli za posledné roky
dva, a to na Severnú Moravu (2010) a Drevené
kostolíky na Východnom Slovensku (2013). Komisia sa snaží o to, aby bol účastnícky poplatok za zájazdy v čo najväčšej miere hradený z prostriedkov
Sociálneho fondu (položka rekreačná starostlivosť),
čo však nie je vždy na 100 % možné. Výhodu majú
členovia Univerzitnej odborovej organizácie, za ktorých UOO uhrádza rozdiel v cene zájazdu a príspevku zo SF z vlastných prostriedkov, čo zvyčajne
predstavuje sumu 5 – 10 eur. O Deň detí pri príle-

Artura Gergelyho (Görgeya), spišského rodáka, ktorý v službách maďarských povstalcov cezeň v roku
1848 za dramatických okolností prešiel aj s ulúpeným kremnickým zlatom a unikol tak z obkľúčenia rakúskych cisárskych vojakov pri Kremnici...
A komu po lyžovačke, či túre, začalo byť chladnejšie, našiel útočisko v dobre vybavenom Relax
centre, kde boli naplno využité vírivky, bazén i sauny. Veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať
aj v budúcnosti a v spolupráci s vedením univerzity
zorganizujeme pre zamestnancov aj viac podobných akcií.                                                        -utvs-

Zimný športový deň začal v areáli Skalka aréna krátkou
poradou a rozdelením do športových disciplín

žitosti MDD býva tradične veľký
záujem, pričom najčastejšie je
to návšteva aqua parku (napr.
r. 2012 Aquapark Turčianske
Teplice), ale pútavý bol aj Deň
detí na Lunterovom ranči (2011).
Rovnako býva veľký záujem
aj o akciu „Stretnutie s Mikulášom“, kde si prídu na svoje naši
najmenší a popri zaujímavom
divadelnom predstavení sa vždy
môžu tešiť aj na balíček plný
sladkostí.
Na záver krátkeho predstavenia činnosti KRS by som
chcela vyzvať všetkých, ktorí
majú záujem urobiť nami organizované akcie príťažlivejšie
a zaujímavejšie, prípadne sú
nespokojní s doterajšou ponukou výletov a akcií pre deti, alebo majú predstavu,
nápady, aké zaujímavé miesta by mali zamestnanci
TU vo Zvolene navštíviť, nech nám o tom dajú vedieť.
Každý z vás má možnosť navrhnúť akciu prostredníctvom člena komisie z vašej organizačnej súčasti,
prípadne napísať priamo predsedníčke komisie, čiže
na adresu: erika.sujova@tuzvo.sk. Vašimi návrhmi
sa budeme zaoberať a určite niektoré z nich v budúcnosti aj zrealizujeme. Naším cieľom je zatraktívnenie organizovaných aktivít pre čo najširší okruh
zamestnancov TUZVO a zabezpečenie zvyšujúceho
sa záujmu o našu činnosť.
Erika Sujová, predsedníčka KRS UOO

Zúčastniť sa môžu všetci študenti TUZVO
Najlepší návrh bude odmenený a stane sa oficiálnym plagátom TUZVO pre propagáciu
programu Erasmus+ pre akademický rok 2014/2015.

Termín: 30. 4. 2014
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20 rokov Univerzity tretieho veku

informačnými technológiami, ale aj o liečivé rastliny, psychológiu, či právo. Pre študentov projektu sú okrem prednášok pripravené aj rôzne exkurzie, tvorivé dielne, workshopy, ale aj spoločenské,
kultúrne a športové aktivity. Projekt bude trvať
do júla 2014. Vedúci Centra ďalšieho vzdelávania
Technickej univerzity vo Zvolene Ing. Erik Selecký,
PhD., na margo otvorenia bezplatného cyklu UTV
pre médiá uviedol: „Som nesmierne rád, že sa
nám tento projekt podarilo spustiť. Veľká vďaka
patrí mojim kolegom, ktorí dva mesiace dvíhali

telefóny a registrovali účastníkov skoro z celého
Slovenska. Univerzita tretieho veku, ako z názvu
projektu vyplýva, už funguje vo Zvolene viac ako
20 rokov. Prvý raz sa nám podarilo získať takýto veľký projekt a umožniť občanom študovať
u nás zadarmo. Dbáme na kvalitu a dúfam,
že v rámci projektu vytvoríme dobré študijné podmienky a priaznivú študijnú atmosféru“.
Viac informácií je možné získať na: www.
tuzvo.sk/utv/projekt, kde záujemcovia môžu
nájsť aj linky na video prezentácie na Youtube.
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