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Medzinárodný   maratón   mieru   v   Košiciach 
(MMM), ktorý sa tento rok bežal jubilejný de- 
väťdesiaty krát, mal bohatý sprievodný špor- 
tový,   kultúrny   a   spoločenský   program.   Jeho 
súčasťou bol aj Univerzitný beh, ktorý je naj- 
novším   prínosom   v   programe   MMM,   a  ktorý 
sa prvý krát uskutočnil v roku 2012. Pretek, 
ktorého   spoluorganizátorom   bola   Technická 
univerzita Košice, bol vypísaný pre päťčlenné 
družstvá slovenských vysokých škôl a pre ich part-
nerské univerzity zo zahraničia Tento rok sa Uni- 
verzitného behu zúčastnilo aj družstvo Technickej 
univerzity vo Zvolene, ktoré štartovalo v zložení: 
Lukáš Olejár, Marek Očenáš, Rudolf Michalovský, 
Andrej Segeč (všetci Lesnícka fakulta) a Jana 
Martinská (Fakulta ekológie a environmentalis-
tiky). Pretek sa bežal v deň konania MMM, v ne- 
deľu 6. októbra 2013 ako súčasť oficiálneho pro-
gramu, na trati s dĺžkou 12 kilometrov kopírujúcou 
líniu MMM v zaplnenom historickom centre Košíc 
a jeho blízkosti, za veľmi priaznivého počasia. 

Úspech na Univerzitnom behu
v Košiciach 

Náš tím hneď svoj prvý štart na Univerzitnom 
behu pretavil do vynikajúceho úspechu, keď s vý- 
razným náskokom získal 1. miesto v súťaži 
družstiev. Navyše Jana Martinská bola s časom 
00:49:13 prvá v súťaži žien a Andrej Segeč 
s časom 00:42:47 obsadil prvé miesto v  kategórii 
mužov.   Dominanciu   zvolenských vysokoškolákov   
v  tohoročnej   súťaži   mužov   potvrdil druhým mies- 
tom Lukáš Olejár s dosiahnutým časom 00:43:22. 
V  súťaži družstiev na 2. mieste skončila Pre- 
šovská univerzita v Prešove a na 3. mieste tím 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Viac informácií môžete nájsť na webových 
stránkach MMM: http: // kosicemarathon.com.

Víťazný tím Univerzitného behu v Košiciach 6. 10. 2013 z Technickej univerzity vo Zvolene. Zľava stoja Andrej Segeč, 
Jana Martinská, Lukáš Olejár, Rudolf Michalovský a Marek Očenáš (Foto: Mariana Krivošíková). 

V dňoch 9. až 23. septembra 2013 sa uskutočnil 
spoločný prázdninový pobyt našich a  ruských štu- 
dentov v rámci projektu Letná škola 2013. Uskutočnil 
sa na základe Zmluvy o spolupráci R-3621/82/2012/
KLTM   medzi   Technickou   univerzitou   vo   Zvolene 
a   Iževskou   štátnou   technickou   univerzitou   M.    T. 
Kalašnikova (IžGTU). Historicky prvého ročníka Letnej 
školy (LŠ ) sa zúčastnili študenti Mária Vladimírovna 
Klekovkina z Fakulty reklamy a dizajnu IžGTU,   Jegor 
Pavlovič Pečerskych z Fakulty riadenia kvality IžGTU, 
Ivan Mrekaj a Janka Špiaková z Lesníckej fakulty TU 
vo Zvolene. 

Študenti LŠ boli ubytovaní v Športcentre Eko-
ma v Sekierskej doline. Dopravné náklady ruským 
študentom   hradila   IžGTU.   Náklady   na   ubytovanie 
a stravovanie boli kryté zo sponzorských príspevkov, 
ktoré poskytli fy Kleentek Praha, Falcoforest Poprad 
a Športcentrum Ekoma. Bez ich finančnej pomoci by 
nebolo možné LŠ zorganizovať, za čo im patrí veľké 
poďakovanie. 

Cieľom Letnej školy bolo vzájomné spoznávanie 
sa, zdokonaľovanie sa v jazykových znalostiach a pro- 
pagácia TU vo Zvolene a Slovenska. Program obsa-
hoval zoznámenie s našou univerzitou, jej laboratória-
mi a účelovými zariadeniami; odborné exkurzie v prie-
myselných   podnikoch;   kultúrno-poznávací  program 
a tiež získavanie pracovných návykov.

V prvý deň Letnej školy jej účastníkov oficiálne 
prijal na našej pôde vedúci Katedry lesnej ťažby, lo-
gistiky a meliorácií (KLŤLM) prof. Ing. Matúš Jakubis, 
PhD., ktorý v príhovore predstavil TUZVO, Lesnícku 
fakultu a katedru, minulosť ako aj súčasnosť. Následne 
sa rozprúdila živá diskusia, v ktorej hostia z Ruskej 
federácie   informovali,   že   na   IžGTU   pôsobí   učiteľ 
českého jazyka, ktorý prišiel z ČR a ktorý pripravuje 
študentov IžGTU na štúdium na  českých vysokých 
školách v rámci kreditového systému. Tiež o tom, že 
každý rok sa na Kryme koná veľká letná škola, kde 
sa stretávajú študenti prakticky zo všetkých vysokých 
škôl Ruskej federácie, Ukrajiny i Bieloruska. Hostia in-
formovali tiež o takzvaných „cielených študijných pro-
gramoch“ na IžGTU, v ktorých vychovávajú odborníkov 
na základe špecifických požiadaviek konkrétnych prie- 
myselných podnikov, ktoré štúdium aj finančne za- 
bezpečujú.

Po  prijatí nasledovalo oboznámenie sa s  ergo-
nomickým laboratóriom a  harvestrovým trenažérom 
na  KLŤLM,   návšteva   na   Katedre   dizajnu   nábytku 
a drevárskych výrobkov a SLDK. Súčasťou programu 
prvého dňa bola aj návšteva Arboréta Borová Hora 
a  položenie kytice kvetov k pamätníku sovietskych 
vojakov na   námestí SNP vo Zvolene. V  rámci od-
borného programu sa v nasledujúcich dňoch konala 
exkurzia do podniku Bučina DDD, s. r. o. Zvolen a ŽOS 
Zvolen, a. s. Ďalej to bola prehliadka pracoviska les- 
níckych lanoviek a unikátnej technológie elektrostat-
ického čistenia hydraulických olejov od fy Kleentek 
na  KLŤLM.   Pri   organizovaní   odborného   programu 

poskytla pomocnú ruku aj Fakulta environmentálnej 
a  výrobnej techniky. Katedra výrobných technológií 
a materiálov a Katedra drevárskych strojov a  zariadení 
umožnili prehliadku vo svojom špičkovom laboratóriu 
pre rýchlu výrobu prototypov a zorganizovali exkur- 
ziu v spoločnosti TRIUM s. r. o. Budča.

Účastníci   LŠ   navštívili   aj   Banskú   Štiavnicu. 
Pozreli si jej pamätihodnosti, SBM Kammerhof, Po- 
čúvadlianske jazero. Pri tejto príležitosti sa účastníci 
oboznámili s baníckou históriou Slovenska a históriou 
Baníckej a  lesníckej akadémie. Účastníci LŠ spolu 
s  početnou   skupinou   študentov   a   zamestnancov 
TUZVO, vystúpili aj na Pustý hrad. Zúčastnili sa tiež 
vystúpenia   folklórneho   súboru   Očovan   z   Očovej 
v  dedinke   Dolná   Bzová   pri   príležitosti   Bzovských 
sklárskych dní. Ruskí študenti mali takto možnosť 
oboznámiť sa s našou národnou kultúrou a tradíciami. 
Domácimi boli privítaní veľmi srdečne a pri posedení 
pri heligónke zneli v ten podvečer Dolnou Bzovou aj 

Významné 
životné jubileum 

docenta Húsenicu 
V utorok 19. novembra oslávil deväťdesiate 
narodeniny náš kolega, emeritný pracovník Ka- 
tedry prírodného prostredia Lesníckej fakulty TU 
vo Zvolene doc. RNDr. Jaromil Húsenica. 

Docent J. Húsenica pôsobil na našej Alma 
mater od roku 1952 až do odchodu do dôchod-
ku v roku 1990 a nezmazateľným spôsobom 
sa zapísal do pamäte každého lesného inži- 
niera ako excelentný pedagóg, prírodovedec 
a  vedecký popularizátor. Jeho prednášky z les- 
níckej geológie boli príkladom pedagogické- 
ho   majstrovstva   ako   aj   detailného   pozna-
nia   slovenskej   prírody   a   krajiny.   Doc. RNDr. 
J.   Húsenica   vybudoval   na  fakulte   bohaté 
zbierky hornín a  minerálov, ktoré spolu s  jeho 
učebnými textami dodnes vynikajúco slúžia pri 
výchove našich poslucháčov. Organizačne pô-
sobil vo viacerých významných funkciách (ve-
denie ústavu, katedry, práca prodekana). Do od-
borného, ale aj verejného povedomia sa zapísal 
aj ako neúnavný ochranár prírody a životného 
prostredia. 

Pri   príležitosti   významného   životného 
jubilea   deväťdesiatych   narodenín   navštívili 
doc. RNDr. Jaromila Húsenicu dekan Lesníc- 
kej fakulty TU vo Zvolene prof. Dr. Ing. Viliam 
Pichler spolu s vedúcim Katedry prírodného pro- 
stredia LF prof. Ing. Jaroslavom Škvareninom, 
CSc.   Jubilantovi,   v   mene   celej   Technickej 
univerzity   a  Lesníckej   fakulty,   zablahoželali 
a odovzdali pamätný list. V  príjemnej atmo- 
sfére spoločne podiskutovali o  aktuálnych pro-
blémoch vysokého školstva na Slovensku ako 
aj o otázkach životného prostredia vo Zvolene. 
Docent J. Húsenica hostí informoval o  jeho 
najnovších výskumných aktivitách týkajúcich 
sa spojenia geológie a archeológie na príklade 
keltského   osídlenia   na  Borovej   hore   ako   aj 
o náleze významného andezitového bratríckeho 
oltára vo Zvolene. 

Dovoľujeme   si   aj   cestou,   v  mene   nás 
všetkých, popriať pánovi doc. RNDr. Jaromilovi 
Húsenicovi dobré zdravie a veľa ďalšieho elánu 
v jeho záslužnej vedeckej práci.

prof. Dr. Ing. Viliam Pichler
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.

Letná škola 2013 

ruské národné piesne. Ďalej navštívili Harmaneckú 
jaskyňu a centrum Banskej Bystrice, kde si položením 
kytice kvetov uctili pamiatku sovietskych vojakov pod- 
lých počas II. svetovej vojny. 

V čase konania LŠ prebiehal na  TUZVO kurz 
ruského jazyka. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo 
spoločné   stretnutie,   na   ktorom   ruskí   študenti   od- 
povedali   na   otázky   účastníkov   kurzu,   samozrejme 
v ruskom jazyku. Frekventanti kurzu ruského jazyka si 
tak mohli precvičiť svoje rečové zručnosti, ale získali 
aj informácie z reálií Ruskej federácie, ako napríklad, 
že Iževsk má 600 000 obyvateľov a  je hlavným mes-
tom Udmurtskej republiky, ktorá má vlastný parla-
ment, vládu a prezidenta. Mesto sa nachádza na st-
rednom toku rieky Kama (1 800 km), ktorá sa vlieva 
do Volgy, ale lokálpatrioti tvrdia, že je to naopak. Iževsk 
bol, kvôli zbrojárskemu priemyslu (vyrábajú sa tu 
napríklad aj slávne kalašnikovy) takzvaným uzavretým 
mestom, nebol vyznačený ani na mape, zamestnan- 
ci špeciálnych prevádzok nesmeli vycestovať do za- 
hraničia. Našim hosťom sa páčili naše dediny a poch-
válili aj naše cesty. Posledné dva dni LŠ patrili Orave. 
Účastníci navštívili Oravský hrad i rodnú dedinu Ivana 
Mrekaja. Spoznali život typickej slovenskej dediny, 
naučili sa variť guláš a nás zase naučili variť veľmi do-
brý ovocný nápoj zvaný kyseľ. 

Zorganizovaním Letnej školy sme vytvorili pred-
poklad, aby sa už v budúcom roku mohli naši študenti 
zúčastniť prázdninového pobytu v študentskom špor- 
tovom centre IžGTU „Galevo“ na rieke Kame. 

Záverom vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí 
sa podieľali na úspešnom priebehu prvého ročníka 
Letnej školy 2013.

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

Na Pustom hrade 

Stretnutie s účastníkmi kurzu ruského jazyka 


