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Akadémia & Vapac 2011
V dňoch 4. až 6. októbra 2011 sa Technická univerzita vo Zvolene zúčastnila na
najväčšom študentskom veľtrhu v Slovenskej republike AKADÉMIA & VAPAC
2011, nad ktorým tento rok prevzali záštitu ministri Vlády SR Eugen Jurzyca
a Jozef Mihál. Veľtrhu pomaturitného
vzdelávania sa zúčastnilo vyše 60 univerzít a rôznych ďalších inštitúcií organizujúcich, či sprostredkujúcich univerzitné
vzdelávanie alebo služby s ním súvisiace. Viac ako polovica vystavovateľov pritom prišla spoza hraníc. Najviac z Českej
republiky (21) a Rakúska (4). Zastúpenie
mali aj Dánsko, Poľsko, Francúzsko,
Švajčiarsko, Holandsko i USA. Z 38 slovenských vysokých škôl sa prezentovalo
19, medzi ktorými nechýbali najväčší hráči ako sú UK Bratislava, STU Bratislava,
EU Bratislava, TU Košice, UPJŠ Košice,
Prešovská univerzita, Žilinská univerzita, UMB Banská Bystrica a spolu s nimi
i naša univerzita. Veľtrhu sa nezúčastnili
umelecky orientované VŠ a prekvapivo
aj viaceré súkromné vysoké školy. Pri
našej expozícii sa pristavovali študenti so širokým spektrom otázok. Okrem
podrobností z obsahu študijných programov sa pýtali aj na možnosti uplatnenia
po ukončení štúdia, poskytovanie sociálnych služieb (internáty, stravovanie, šti-

pendiá) i možnosti športového a kultúrneho vyžitia. Veľa bolo aj takých záujemcov, ktorí ešte neboli celkom rozhodnutí
o smerovaní svojho budúceho vysokoškolského štúdia. Tu treba pochváliť personál našej expozície, ktorý vždy dokázal, podľa navštevovanej strednej školy
a osobných záujmov študenta, poradiť
študijný program, ktorého absolvovanie
na TU vo Zvolene by bolo preňho určite
prínosom. Ocenenie a vďaka patrí Alene
Macoszkovej, Ľubici Slašťanovej, Jane
Muráňovej (dekanát DF), Maríne Porubiakovej (dekanát LF), Zlatici Bačíkovej,
Svetlane Jasenskej (dekanát FEE), Magdaléne Klackovej a Jane Jančíkovej (dekanát FEVT), ktoré pod vedením Jarmily
Šarinovej veľmi úspešne a so zanietením
reprezentovali Technickú univerzitu vo
Zvolene, na tomto určite najvýznamnejšom podujatí na Slovensku, venovanom
možnostiam vysokoškolského štúdia. Tak
ako môžeme oceniť personál expozície,
pochváliť výtvarne a obsahovo hodnotné
propagačné materiály, tak musíme jedným dychom konštatovať, že máme, čo
zlepšovať najmä v technickom vybavení
stánku. Ide však o imidž univerzity a preto určite nikto nemá pochybnosť o tom,
že sa to v budúcnosti zlepší.
P. Gašperan

Pokračovanie zo str. 2
2011/2012
riadenia ide o účelné uplatnenie Smernice o kvalite výučby vrátane problematiky
práce s dotazníkmi študentov. Chcem
veriť, že k zlepšeniu situácie využijeme
aj všetky možnosti nášho akademického
informačného systému, ktorý umožňuje permanentné všestranné hodnotenie
jednotlivých aspektov výučby.
Rozvoj ľudských zdrojov
Túto oblasť považujem za kľúčovú,
pritom v nej máme stále rezervy. Ide najmä o potrebu rozvoja systému hodnôt
našej inštitúcie, prijatím a uplatňovaním
etického kódexu zamestnancov vysokých škôl a charty výskumníka rozpracovaných na vlastné podmienky, ďalším
zvýraznením zásluhovosti cez oceňovanie vynikajúcich výsledkov jednotlivcov
aj kolektívov, riešením problémov plagiátorstva a podobne. Okrem existujúceho
systému ocenení považujeme za vhodné
zaviesť pravidelné hodnotenie výsledkov
jednotlivcov a kolektívov vo vybraných
najdôležitejších oblastiach života univerzity – najkvalitnejšie publikácie, projekty,
aktivity public relation a podobne. Ďalším
okruhom je kvaliﬁkačný rast pracovníkov,
kariérne poradenstvo, teda celý komplex
zvyšovania kvaliﬁkácie, ktorý je zatiaľ do
značnej miery ponechaný na iniciatívu
pracovníkov. Treba sa nám systematicky
venovať aj otázkam špeciálnych kompetencií pracovníkov – jazykových, ale
aj práce s informačno-komunikačnými
technológiami, riadiacimi a prezentačnými zručnosťami a podobne.
Nech sa akademický rok 2011/2012

tiež zaradí medzi úspešné
Fakty napovedajú, že akademický rok 2010/2011 sa opäť zaradil k tým
úspešným v živote našej univerzity.
Dovoľte mi preto, aby som poďakoval
všetkým pracovníkom a funkcionárom
univerzity, fakúlt, ako aj ostatných organizačných súčastí, za vynaložené úsilie,
ktoré významne prispelo k dosiahnutiu
priaznivých výsledkov činnosti univerzity
v uplynulom období, k udržaniu jej postavenia a šíreniu dobrého mena. Verím,
že budúci rok bude tiež takým, najmä
s ohľadom na potrebu realizácie prijatej vízie, stratégie a dlhodobých cieľov
činnosti univerzity, ale aj potrebu vybrať
rektora a nové vedenie univerzity, ktoré
prevezme zodpovednosť za udržanie jej
postavenia a dobrého mena ako aj celkový ďalší rozvoj v budúcnosti.
Želám Vám všetkým veľa zdravia,
osobného šťastia a tvorivých úspechov
v celom akademickom roku 2011/2012,
ktorý týmto na našej univerzite otváram.
Sviatočnú atmosféru akademickej
slávnosti otvorenia nového akademického roku zdôraznili svojím umeleckým účinkovaním sopranistka Michaela
Kukurová a klaviristka Zulﬁzar Zázrivá
z Akadémie umení v Banskej Bystrici.
V krátkom, ale mimoriadne kvalitnom kultúrnom programe najprv M. Kukurová zaspievala v sprievode Z. Zázrivej áriu Morgany z Händlovej opery Alcina, potom
Z. Zázrivá zahrala Chopinovu Mazúrku
D-mol, po ktorej nasledovala bravúrne
zvládnutá ária Elvíry z opery Puritáni od
Vicenza Belliniho.

Šport a mladá generácia
Ústav telesnej výchovy a športu Technickej univerzity vo Zvolene pripravil
vedeckú konferenciu s medzinárodnou
účasťou na tému: „Telesná výchova
a šport – prostriedok vytvárania vzťahu
mladej generácie k pohybu a zdraviu.“
V utorok 27. septembra 2011 sa konal
v priestoroch TU vo Zvolene jej 2. ročník.
Stretli sa na nej odborníci z ÚTVaŠ ako
aj z ďalších slovenských a zahraničných
vysokých škôl. Odborným gestorom konferencie bol doc. PaedDr. Jiří Michal,
PhD. z Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela a záštitu nad jej konaním prevzal prorektor Technickej univerzity vo Zvolene pre pedagogickú prácu
doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. Roko-

vanie konferencie viedli a moderovali
doc. Mgr. Naďa Novotná,, PhD. (FHV
UMB), doc. PaedDr. Naďa Vladovičová, PhD. (FHV UMB), PaedDr. Lubomír
Král, PhD. (TNUAD) a Mgr. Karin Baisová, PhD. (UTVŠ). Konferencia priniesla
širokú škálu informácií a poznatkov z realizácie telovýchovných a športových
aktivít v rámci vysokoškolského štúdia,
ale aj v podmienkach vekovo odlišných
skupín mládeže a detí, čiže na stredných
i základných školách i v podmienkach
predškolských aktivít. Príspevky a prezentácie z konferencie boli recenzované
a vydané v zborníku, ktorý je prístupný
v elektronickej podobe.
-iv, kb, lw-

Cvičenie na ﬁt loptách
Ústav telesnej výchovy a športu pripravil pre zamestnancov pravidelné cvičenia na gymnastických ﬁt loptách. Cvičí
sa každú stredu v malej telocvični ÚTVŠ
v čase od 16.00 do 17.00. V prípade

záujmu sa môžu cvičenia rozšíriť aj na
štvrtok v čase od 14.30 do 16.00. Viac
informácií ÚTVŠ PaedDr. Nora Kováčová, PhD., klapka 6178, e-mail: kovacovae @ vsld.tuzvo.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach usporiadala
22. septembra 2011 jubilejný dvadsiaty ročník tradičného futbalového
turnaja troch univerzít (3U). Tentoraz
bola misia družstva našej univerzity
osobitne náročná, pretože Technická
univerzita vo Zvolene obhajovala prvenstvo z vlaňajšieho turnaja v Nitre.
Úlohu sťažoval aj fakt, že sme z objektívnych dôvodov nemohli nasadiť našu
najsilnejšiu zostavu, a o to viac vynikli
poctivé športové výkony nominovaných jednotlivcov, ich zmysel pre tímovú súhru a schopnosť obetovať sa pre
úspech kolektívu. Nastúpili sme v bráne s Markom Malatincom, ktorý bol
opäť istotou mančaftu a vnášal pokoj
do našej hry. V obrane, ktorá sa stala
našou najsilnejšou stránkou na turnaji
a ktorá v každom zápase vymazávala
útoky súperov s prehľadom a skúsenosťou, nastúpili Robo Čunderlík, Jano
Urda, Jano Iždinský a Paľo Homoľa.
V strede poľa hru tvorili Pali Sedlák,
Patrik Aláč (kapitán týmu), Peter Polakovič a Ondro Mazúch. Vpredu sa neustále neúnavne pohybovali naše dva
útočné hroty Jožo Kulík a Maťo Čulík.
Hlavne Čulo sa stal postrachom brankárov súperov. Neustále ich zamest-

Pohár putoval do Zvolena
nával a udržiaval v stresujúcom strehu.
Strieľal z každého uhla a pozície a bol
naším najčastejšie strieľajúcim hráčom.
Najdôležitejšou zložkou reprezentácie
vedenej prorektorom TU vo Zvolene pre
vonkajšie vzťahy doc. Mgr. Ing. Rastislavom Šulekom, PhD. sa však stal náš
obetavý a zanietený realizačný tým, ktorý rozhodol o našom úspechu. Ostatné
mančafty takúto podporu nemali, a tak
na úspechu mužstva má leví podiel aj zázemie tvorené Sisou Lipnickou, Martou
Gondovou, Dankou Ukropovou, Ankou
Beňovou, Monikou Kvietkovou, Peťou
Sedilekovou. Samozrejme vyzdvihnúť
treba aj duo kaučov Jaro Rašner a Imro
Vida.
Turnaj sa hral na štadióne TJ Zemplínska Teplica, nazývanom tiež Maracana. Pod atraktívnym názvom sa však
skrývalo zanedbané ihrisko s udupaným,
tvrdým hlinitým povrchom, so zriedkavými stopami trávy, bez zavlažovania umelého, či prírodného. Náročné herné podmienky vyvažoval napínavý priebeh turnaja. Prakticky až do poslednej sekundy
turnaja nebolo jasné kto si odvezie palmu
víťazstva. Najprv sme remizovali s SPU

Nitra 1 : 1 a potom opäť 1 : 1 s domácou UVLF Košice. V poslednom zápase
UVLF tiež len remizovala, ale bez gólov
0 : 0, a tak všetky mužstvá mali po
2 body. TU vo Zvolene však mala najlepšie konečné skóre a pohár teda zaslúžene putoval opäť do Zvolena. Rozhodujúcim sa teda ukázal zápas proti domácim.
Tí sa ujali vedenia 1 : 0 a potom sa postarali o to, aby rozhodca vylúčil nášho
dovtedy najlepšieho hráča Jána Urdu.
Napriek oslabeniu sme sa nevzdávali
a bojovali aj s desiatimi hráčmi. O to je
náš výsledok cennejší. Rozhodujúcim
gólom celého turnaja sa teda stal náš
vyrovnávajúci gól, ktorý znamenitou strelou, z kategórie „markizáckych frajerov
na záver“ vsietil z približne dvadsiatich
metrov Robo Čunderlík.
Budúcoročný turnaj organizuje naša
univerzita. Máme veľký záujem o tretie víťazstvo v rade, ktoré by nám zabezpečilo
trvalé vlastníctvo pohára. Mužstvo chce
hlavne uspieť pred domácim publikom
a už teraz začalo s dôkladnou prípravou,
s pravidelnými tréningovými dávkami,
pod vedením skúseného dua kaučov
Rašner – Vida.
-pa,mc,pg-

Najlepšie futbalové mužstvo spolu s najlepším realizačným týmom na turnaji 3U v Košiciach 22. 9. 2011

Športový deň
Jesenné dni zvyčajne prinášajú zvýšenú aktivitu Ústavu telesnej výchovy a športu zameranú na prípravu
športových a pohybových aktivít pre
zamestnancov Technickej univerzity
vo Zvolene. Úsilie tentoraz vyvrcholilo
v stredu 14.septembra 2011, keď sa
v okolí účelového zariadenia univerzity v Sietne, za prekrásneho, ešte
letného, počasia konal tradičný športový deň nesúci sa v duchu športovania, relaxu a oddychu od každodennej
práce. Účastníci mohli absolvovať niekoľko športových disciplín náročného
i menej náročného charakteru. Hrali
sa zápasy v bedmintone, speedmintone i v petangue. Časť účastníkov
absolvovala, pod vedením Ing. Jána
Gábora a Jána Kyseľa ml., turistickú
túru z Tŕnia do Sietna a iná skupina,
pod vedením Imricha Vidu realizovala
cyklotúru po blízkom okolí. Tradičnou
disciplínou branno-športového charakteru bola streľba zo vzduchovky
na pevné i pohyblivé terče, ktorá bola
spestrená streľbou na balónik naplnený vodou, kde každý dobrý zásah
znamenal explóziu, čiže zaujímavý

POZÝVAME
♦ Výstava Cena profesora Jinřicha
Halabalu 2011.
Pozývame vás na výstavu súťažných prác 7. ročníka medzinárodnej súťaže Cena profesora Jindřicha
Halabalu 2011. Práce sú inštalované
v priestoroch Slovenskej národnej
galérie na Zvolenskom zámku a verejnosti prístupné v dňoch 10. až
27. novembra 2011 (okrem pondelkov a utorkov) v zvyčajnom čase
10.00–17.30. Slávnostná vernisáž bude 9. 11. 2011 na Zvolenskom zámku.

vizuálny i zvukový efekt. Vyvrcholením
tejto disciplíny bola priam westernová
exhibícia Ing. Jána Gábora, ktorý sa
k cieľu postavil chrbtom a len s pomocou
malého zrkadielka zbraň zacielil a s istotou traﬁl zavesený balónik. Zaujímavým
tohoročným spestrením športového dňa
bola lanová dráha, využiteľná pre prepravu materiálu i osôb, ktorú v sietňanskom
areáli dočasne vybudovali zamestnanci
Katedry lesnej ťažby a mechanizácie
Lesníckej fakulty Ing. Martin Lieskovský,
PhD. a Ing. Martin Slančík, PhD. S po-

mocou lanovkového úväzu si všetci záujemcovia mohli na vlastnej koži vyskúšať
pocity voľného vznášania sa v priestore.
Športový deň ukončil kvestor Technickej
univerzity vo Zvolene Ing. Štefan Klacko,
CSc., ktorý poďakoval organizátorom akcie i všetkým jej účastníkom za aktívny
prístup a ocenil najúspešnejších športovcov. Na záver pozval všetkých zamestnancov a priaznivcov univerzity na ďalšie
športové akcie pripravované Ústavom telesnej výchovy a športu TU vo Zvolene.
-iv, kb, lw-

Športový deň končí, všetci sa tešíme na budúci (Foto: Pavel Koreň, ODT)

♦ Železný hasič 2011
Pozývame vás na jubilejný desiaty
ročník medzinárodnej súťaže: „O putovný pohár Katedry protipožiarnej ochrany DF – Železný hasič 2011“. Preteky
sa budú konať vo štvrtok 24. novembra
2011 v areáli študentského domova Bariny od 8.30. Prvý pretekár vyštartuje na
trať o 9.00. Príďte
povzbudiť súťažiacich!

Železný hasič 2011
24. 11. 2011
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