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Tabuľka počtov absolventov Technickej univerzity vo Zvolene v akademickom roku 2012/2013
v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia
Denní
UŠP

Externí

Spolu

I.

II.

I.

II.

76

71

29

42

218

Lesnícka fakulta

100

85

31

42

258

Drevárska fakulta

230

137

75

60

502

Fakulta ekológie a environmentalistiky

85

57

8

20

170

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

74

55

22

29

180

565

405

165

193

1328

Spolu

Rekordný Envirofilm 2013
Slávnostným odovzdávaním cien v reprezentatívnych priestoroch banskobystrickej historickej radnice v piatok 7. júna 2013 vyvrcholil 19. ročník medzinárodného festivalu
filmov o životnom prostredí Envirofilm 2013.
Do tohtoročnej súťažnej prehliadky filmov a televíznych programov s environmentálnou problematikou sa prihlásilo celkovo 189 filmových
titulov z 29 krajín sveta, čo je rekordný počet
v histórii Envirofilmu. Premiéru na festivale mali
tento rok filmári z Kolumbie a Saudskej Arábie.
Prvý raz v histórii Envirofilmu tiež medzinárodná porota, ktorá pracovala v zložení: Kateřina
Javorská (SR) František Palonder (SR),
Michael Havas (Nový Zéland), Iwona Siekierzynska (Poľsko) a Ferenc Varga (Maďarsko),
udelila dve hlavné ceny: talianskemu filmu Mŕtvi
z Alosu režiséra Daniela Atzeniho a filmu z koprodukcie Nemecko – Švajčiarsko Narastajúci odpor, tvorcov Bettiny Borgfeld a Davida
Berneta. Vo filme Mŕtvi z Alosu porotu očarila
vyzretosť režisérovho rozprávania o dávnej fatálnej udalosti. Toto dielo je nielen tragickou
filmovou básňou, ale zároveň aj obžalobou
ľudskej spupnosti, pre ktorú je život ľudí
iba bezvýznamnou položkou v ich ochodných záujmoch. Film Narastajúci odpor Nemecko – Švajčiarskej koprodukcie zobrazuje
boj malých farmárov v Paraguaji za ochranu
svojej pôdy, proti vysťahovaniu a bezohľadnej industrializácii. Okrem hlavnej, porota udelila
spolu devätnásť ďalších cien. Dvadsiate ocenenie tradične udeľované Detskou porotou,
zložená zo žiakov banskobystrických škôl,
získal film GASTONOVA CESTA českého
režiséra Martina Čecha, rozprávajúci príbeh
uškatca Gastona, ktorý neprežil povodeň

v Prahe v roku 2002. Vo významnej kategórii
dokumentárnych filmov cena putuje do Poľska
za film MEDVEĎ, PÁN KARPATSKÝCH
LESOV režiséra Krystiana Matyseka, ktorý
nakrútil napínavé dokumentárne pozorovanie
života našej najväčšej šelmy. V kategórii spravodajské a publicistické programy, magazíny
a filmy porota ocenila český film Ljuby Václavovej
ROZPRÁVANIE O LESE, ktorý vo výpovediach
botanika, ekológa a geológa pokorne aj objavne zachytáva les vo všetkých jeho podobách.
Cenu riaditeľa festivalu, ktorá sa udeľuje najlepšiemu slovenskému filmu získala tretia časť
cyklu PRÍBEHY TATRANSKÝCH ŠTÍTOV nazvaná POSADNUTÍ HORAMI režiséra Pavla
Barabáša. Podrobné informácieo festivalea kompletný prehľad udelených cien 19. ročník medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2013 môžete nájsť na webových
stránkach: www.envirofilm.sk.

Po promočná radosť a nadšenie absolventov Fakulty ekológie a environmentalistiky (Foto: Pavel Koreň, ODT)

Športová olympiáda UTV 2013
Univerzita tretieho veku na Technickej univerzite
vo Zvolene zavŕšila tento rok už 20 rokov svojej úspešnej existencie. Naša Univerzita tretieho
veku (UTV) už dve desaťročia aktívne prispieva
k zlepšovaniu kvality života našich spoluobčanov
v seniorskom veku, najmä prostredníctvom vzde-

lávacích podujatí, ale aj organizovaním rôznych ďalších spoločenských a voľno časových
aktivít. Pri príležitosti tohoročného dvadsaťročného jubilea sa pracovníci Centra ďalšieho
vzdelávania TU vo Zvolene, ktoré UTV organizačne zabezpečuje, za výdatnej pomoci kolegov z Ústavu telesnej
výchovy a športu TU
vo Zvolene, podujali
zorganizovať športové podujatie v duchu
medzinárodného olympizmu.
Do Slovensko-českej športovej olympiády, ktorá prebehla
v dňoch 12. a 13. septembra 2013 na pôde
Technickej univerzity
vo Zvolene, sa zapojilo celkovo šesťdesiat
seniorov, študentov
našej UTV i ďalších

Turnaj troch univerzít
V utorok 10. septembra 2013 v skorých ranných
hodín vyrazila futbalová reprezentácia Technickej univerzity vo Zvolene vedená prorektorom
RNDr. Andrejom Jankechom, PhD. a predsedom Rady UOO Ing. Jánom Kováčom, PhD.,
do Nitry kde Slovenská poľnohospodárska univerzita organizovala už 26. ročník tradičného
futbalového Turnaja troch univerzít. Nad podujatím, na ktorom sa, ako nakoniec každý rok, predstavili futbalové jedenástky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF),
našej Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO)
a hostiteľskej Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre (SPU), prevzal záštitu Dr. h. c.
prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU v Nitre,
ktorý športové podujatie slávnostne otvoril. Naši

športovci cestovali do Nitry s neskrývanou nádejou získať víťaznú trofej. Bohužiaľ udržiavaný
trávnik štadióna ČFK – Nitra (Čermáň) nám 10.
septembra 2013 nežičil. Naša squadra hneď
v úvodnom zápase podľahla domácej reprezentácii 1 : 3, a potom len remizovala z UVLF 1 : 1.
V poslednom zápase potom SPU hravo zdolala UVLF tiež 3 : 1 a stala sa suverénne víťazom
26. ročníka Turnaja troch univerzít. Náš tím nakoniec skončil na 2. mieste, pred treťou UVLF
z Košíc. Najlepším strelcom turnaja sa stal
Ing. Miroslav Prístavka, PhD., (SPU Nitra), ocenenie najlepšieho brankára získal Jozef Drábik
(UVLF Košice) a za najlepšieho hráča turnaja bol
vyhlásený Pavel Homola (TU Zvolen).
-abe-

Oddych medzi súťažami

Spoločná fotografia pred začiatkom turnaja

Na Pustom hrade

univerzít tretieho veku zo Slovenska i zahraničia.
Hry slávnostne otvoril prorektor TU vo Zvolene
RNDr. Andrej Jankech, PhD., ktorý športovcov
pozdravil, privítal vo Zvolene, na pôde univerzity a zaželal súťažiacim veľa športových úspechov a pozitívnych zážitkov. Ťažisko zápolenia
tvorili dva olympijské športy, a to stolný tenis
a športová streľba. Tieto disciplíny boli doplnené
bedmintonovým turnajom, súťažami v hádza
ní šípok, v petangue, záhradnom krokete, kope
na bránku, hode na cieľ a podobne. Počas
olympiády si seniori mohli zacvičiť na overbaloch,
fit loptách, či si pod odborným vedením zacvičiť
špeciálne cviky zamerané na chrbticu a chrbtové svalstvo. Súčasťou podujatia bola aj súťaž

v orientácii v prírode a turistika v rámci, ktorej
sa konal výstup na Pustý hrad. Športové
disciplíny boli doplnené bohatým kultúrnym
a spoločenským programom. V rámci hier sa tiež
konala osobitná súťaž o najúspešnejších olympionikov. Stali sa nimi Mária Chabanová (1943)
a Marián Ološtiak (1950).
Vedúci Centra ďalšieho vzdelávania TU vo
Zvolene Ing. Erik Selecký, PhD., vyzdvihol aktívny prístup študentov seniorov a skonštatoval, že
je rád, že sa do Zvolena a priestorov univerzity
podarilo prilákať seniorov z celého Slovenska
i Čiech a vyjadril presvedčenie, že budúci ročník
bude na účasť ešte bohatší.
-jp-
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