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Jesenný športový deň zamestnancov TUZVO
Zrekonštruované športoviská Ústavu
telesnej výchovy a športu Technickej
univerzity vo Zvolene opäť žili čulou
ak vitou. Postarali sa o to zamestnanci
univerzity, ktorí si našli čas a zúčastnili
sa jesenného športového dňa.

P

oduja e odštartoval prvým výstrelom
zo vzduchovky rektor TUZVO Dr. h. c.
prof. Rudolf Kropil, PhD. Pre pracovníkov ÚTVaŠ pod vedením PaedDr. Mar na
Kružliaka, PhD., akcia začala skôr, keďže pripravovali športoviská a ešte pred príchodom
prvých účastníkov začali s varením kotlíkového guláša. Jeho vôňa z diaľky vítala ostatných. Naši kolegovia priebežne zapĺňali
vynikajúco pripravené športoviská. Medzi
prvými na ihrisko nastúpil prorektor pre pedagogickú prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD.,
ktorý bol za celé poduja e zodpovedný. Jeho
všešportové nadanie a nasadenie bolo vidieť
v nohejbale, v plážovom volejbale i na tenisovom kurte. Okrem týchto športov sa hral
aj volejbal, bedminton, stolný tenis a bolo
možné strieľať zo vzduchovky na 10 metrov.
Každý účastník si sám vybral ak vitu, o ktorú
mal záujem. Všetky športové disciplíny boli
absolvované nesúťažne, bez vyhodnotenia.
K celkovej pohode prispelo výnimočne
príjemné jesenné počasie. Po podaní športových výkonov si účastníci pochu li na výbornom guláši a čapovanej kofole. Dobrá nálada
a úsmev na tvári svedčili o vydarenos poduja a a zároveň poslúži aj ako pozvánka na
ďalšie spoločné športové akcie. Zamestnanci
TUZVO môžu športoviská využívať pravidelne
vo vybraných časoch počas celého akademického roka.
Ľubica Benková, Rektorát
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Tre e celoprojektové stretnu e medzinárodného projektu ALTERFOR

P

o ukončení náročnej etapy kvan fikácie aktuálnych modelov hospodárenia
a prípravy alterna vnych modelov hospodárenia pre jednotlivé záujmové územia
sa konalo tre e projektové stretnu e konzorcia medzinárodného výskumného projektu
ALTERFOR (Alterna vne modely a robustná
podpora rozhodovania pre obhospodarovanie lesov v budúcnos ). Stretnu e sa konalo v portugalskom Porte v dňoch 12. až 14.
júna 2018. Za slovenský riešiteľský kolek v
sa stretnu a zúčastnili prof. Ing. Ján Tuček,
CSc., Ing. Róbert Sedmák, PhD., Ing. Ján Bahýľ, PhD., a Ing. Róbert Smreček, PhD.
Pracovné stretnu e otvoril príhovorom
koordinátor projektu Ljusk Ola Eriksson. Eric
Agestam a Kris na Wallertz prezentovali aktuálny stav v pracovnom balíku WP1, ktorý
je venovaný modelom hospodárenia. Plneniu ekosystémových služieb (ES) sa venovali
vedúci expertných skupín, ktorí prezentovali
prehľady a porovnania plnenia ES jednotlivých krajín. Na záver sekcie sa prebral aktuálny stav a potreba prípravy nasledujúceho
míľnika projektu. Jednou z veľkých výziev
projektu je prenesenie výsledkov z úrovne
záujmových území na európsku úroveň. Metodiku, ktorou sa táto výzva vyriešila, prezentoval Peter Biber. Ambíciou projektu je aj
publikácia kvalitných vedeckých článkov. Ani
na treťom celoprojektovom stretnu nechýbala sekcia venovaná pripravovaným publikáciám. Hlavným autorom jedného z pripravovaných článkov je Róbert Sedmák, ktorý
prezentoval metodiku a štruktúru článku.
V súčasnej dobe je jednou z dôležitých úloh
pre jednotlivé riešiteľské my organizovanie
workshopov. Niektoré krajiny workshopy už
organizovali, iné ich len pripravujú. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré už workshop
organizovali. Informácie vzhľadom na tento
workshop prezentoval Róbert Smreček. Samostatná časť bola venovaná publikovaniu
propagačných informácií o projekte v lokálnom jazyku jednotlivých riešiteľských krajín
a tvorbe propagačných videí. Zároveň bol
predstavený filmársky m, ktorý z celoprojektového stretnu a pripraví video. Na záver
prvého dňa Marlene Marques v krátkos
predstavila historický vývoj a špecifiká portugalského lesníctva.
Súčasťou aj tohto stretnu a bola terénna exkurzia, tzv. Travellab, s cieľom učenia
sa a prenosu poznatkov medzi jednotlivými
krajinami. Na dvoch zastávkach bolo prezentované pestovanie eukalyptu. Na jednej
bol prezentovaný šesťročný porast, ktorý je
obhospodarovaný spoločnosťou Navigator.
Zástupca spoločnos Navigator prezentoval
celý proces pestovania eukalyptových plantáží. Počas prezentácie sa nevyhol ani problematike neobhospodarovaných porastov
a požiarov. Na ďalšej zastávke prezentoval
svoj prístup k pestovaniu eukalyptovej plan-

Slovenský riešiteľský kolek v počas terénnej exkurzie

Prezentácia Ing. Róberta Sedmáka, PhD.

táže súkromný vlastník. Prezentácia prebehla
v 12-ročnom poraste eukalyptu, ktorý bol už
v druhej generácii výmladkov, rok pred ťažbou. Tre a zastávka bola v 20-ročnom borovicovom poraste, ktorý obhospodaruje štátom sponzorovaný Forest Investment Fund
(FIF). Zástupca fondu prezentoval postup
pestovania borovicových porastov, plány do
budúcnos , ako aj problémy pestovania porastov na chudobných pôdach a ich riešenie.
Neďaleko od tohto miesta boli aj porasty,
ktoré v minulos zasiahol požiar. Táto zastávka bola venovaná téme požiarov v Portugalsku a bola tu možnosť prejsť sa po zhorenisku medzi borovicami, ktoré boli poškodené
požiarom. Súčasťou terénnej exkurzie býva
aj tzv. okrúhly stôl, kde aktéri z hosťujúcej
krajiny prezentujú aktuálne problémy a výzvy v lesnom hospodárstve. Medzi témami,
ktoré sa riešili, boli neobhospodarované
porasty, veľká rozdrobenosť pozemkov, pestovanie eukalyptových plantáží – výhody,
nevýhody, finančná výhodnosť opro iným
drevinám, nedostatok a chýbajúce dotácie
a v neposlednom rade požiare. Okrúhleho
stola sa zúčastnili zástupcovia spoločnos

venujúcich sa obhospodarovaniu lesov, samospráv, vlastníci lesov, zástupca asociácie
vlastníkov a zástupca z ochrany prírody.
Posledný deň pracovného stretnu a prebehli
workshopy jednotlivých pracovných balíkov,
ktoré boli zamerané na hosťujúcu krajinu.
Členovia portugalského riešiteľského kolekvu prezentovali aktuálny stav v danom pracovnom balíku a možnos ďalšieho riešenia.
Annamaria Riemer sa venovala diseminačným ak vitám projektu. Prezentovala aktuálny stav a plány na ďalšie obdobie. Členovia
vedeckej rady David Foster, Euan Gordon
Mason, Sten Nilsson a Ola Sallnäs zhodnoli priebeh pracovného stretnu a a celkový
stav riešenia projektu. Na záver pracovného stretnu a Ljusk Ola Eriksson poďakoval
účastníkom za tri produk vne dni, domácemu riešiteľskému mu za organizáciu a všetkým poprial šťastnú cestu domov.
Autori: Róbert Smreček, Ján Tuček,
Ján Bahýľ, Michal Bošeľa,
Yvonne Brodrechtová, Róbert Sedmák.
všetci z LF
Foto: Róbert Smreček

Príspevok vznikol vďaka projektu ALTERFOR, financovaného Európskou
úniou v rámci programu HORIZONT 2020 „Výskum a inovácie“ (projekt
č. 676754).
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Vysokoškolský lesnícky podnik oslávil 60. výročie vzniku
Koncom septembra 2018 sa za účas rektora TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. Ing. Branislava Olaha, PhD., členov poradného zboru rektora pre VšLP, vedenia a zamestnancov VšLP konala slávnostná konferencia k 60. výročiu
vzniku Vysokoškolského lesníckeho podniku (VšLP) Technickej univerzity vo Zvolene. Konferenciu viedol riaditeľ VšLP Ing. Ľubomír Ivan, PhD.

Príhovor rektora TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD.

P

o otvorení a privítaní všetkých zúčastnených riaditeľ VšLP odovzdal slovo
rektorovi univerzity Rudolfovi Kropilovi,
ktorý pri tejto príležitos vystúpil s hlavným
príhovorom.
V úvode príhovoru rektor TUZVO pozdravil všetkých zúčastnených a pogratuloval zamestnancom VšLP k 60. výročiu vzniku podniku. Medzi iným povedal: „VšLP je integrálnou
súčasťou Technickej univerzity vo Zvolene. Je
jednou z najvýznamnejších súčas a univerzite prináša úspech. VšLP je tá súčasť školy,
ktorá sa najviac podieľa na príprave našich
študentov na prax. Úlohou univerzít je v prvom rade vychovávať a vzdelávať študentov
tak, aby našli uplatnenie v praxi. TUZVO má
v tomto značný náskok. Naši študen chodia
do praxe a sú schopní adaptovať sa na prevádzku práve vďaka mimoriadnym podmienkam, ktoré VšLP má. Nielen vzdelávanie, ale
aj výskum sú dôležité pre činnosť školy. Podmienky VšLP pre výskum sú jedinečné a eto
by sme mali viac využívať. Teší ma aj hospodárenie VšLP, obnova technológie a techniky.
Výsledky hospodárenia na VšLP sú mimoriadne.“ Rektor TUZVO vyzdvihol fakt, že za
posledných 6 rokov sa počet zamestnancov
v podniku stabilizoval a zároveň stúpol priemerný plat zamestnancov. „Cieľom vedenia
univerzity je naďalej op malizovať počet
a štruktúru zamestnancov, ako aj zvyšovať ich
priemernú mzdu. V záujme vedenia univerzity je, aby ľudia, ktorí zodpovedne pracujú,
boli aj náležite odmenení.“
V závere hlavného príhovoru rektor poďakoval všetkým zamestnancom za náročnú
prácu, ktorú odvádzajú na dobrej úrovni v súlade s ekonomikou podniku, v súlade s predstavami zamestnávateľa a v prospech lesa,
jeho trvalo udržateľného rozvoja.
Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., vo svojom
príhovore pripomenul jedinečnosť ekosystémov, ktoré sa na plochách, kde VšLP hos-
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podári, nachádzajú. Vyzdvihol prácu ľudí,
ktorí vo VšLP pracovali a pracujú, ako aj pochopenie vo vedení podniku a ústretovosť
zamestnancov a lesníkov, ktoré vždy našiel
pre vedeckú a vzdelávaciu prácu. Spomenul
nedávnu návštevu prezidenta Pro Silva DI Dr.
Eckart Senitza z Rakúska, ktorý poukázal na
príkladné využívanie prírodných procesov pri
pestovaní lesa vo VšLP. Jeden z podstatných
dojmov pre prezidenta Pro Silva bolo to, že
prak cké vzdelávanie v pestovaní lesa u nás
je výrazné a ponúka ďaleko viac ako Lesnícka
fakulta vo Viedni. Dr. Senitza vysoko kvitoval
a pozi vne hodno l aj fakt, že v dosahu 15
minút dojazdu má univerzita k dispozícii objekty výučby a výskumu lesa. V závere svojho
príhovoru prof. Saniga poďakoval za ústretovosť, za pochopenie a za empa u ľudí, ktorí
vo VšLP pracujú a sú súčasťou univerzity.
Riaditeľ VšLP Ing. Ľubomír Ivan, PhD.,
zhodno l rozvoj VšLP slovami: „Vysokoškolský lesnícky podnik sa za uplynulých desať
rokov dynamicky rozvíjal. Výmera lesného
pôdneho fondu vo vlastníctve TUZVO bola
zvýšená z 2 ha na 71 ha. Dotácia na účelovú
činnosť ostala na konštantnej úrovni. Doprava študentov v km aj v nákladoch sa zvýšila
2-násobne. Výkony v ťažbovej a pestovnej
činnos boli za posledné desaťročie na vyrovnanej úrovni s výnimkou dopadov vetrovej
kalamity Žofia z 15. mája 2014. Do výnosov,
nákladov a priemerného speňaženia sa premietli dopady svetovej hospodárskej krízy v
roku 2009 a už spomínanej vetrovej kalamity
Žofia. Výsledok hospodárenia za posledných
6 rokov zaznamenal výrazný progres. Dobré
výsledky hospodárenia boli premietnuté do
inves cií do dlhodobého majetku a finančného ohodnotenia zamestnancov. Systemacká op malizácia organizačnej štruktúry
a zvyšovanie výkonov sa prejavili výrazným
zvýšením produk vity práce. Zvýšená pozornosť sa venovala školeniam a vybavenos

zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Pracovné úrazy aj napriek
vysokorizikovým pracoviskám boli v rozpä 0
až 3 úrazy ročne. Uvedené výsledky boli dosiahnuté interakciou zamestnancov a vedenia
TUZVO, za čo všetkým v mene vedenia VšLP
ďakujem.“
Po príhovoroch rektora TUZVO a riaditeľa
VšLP vystúpil Ing. Ján Šulek, vedúci oddelenia
účelovej činnos a zástupca riaditeľa VšLP,
ktorý predstavil monografiu Vysokoškolského
lesníckeho podniku Technickej univerzity vo
Zvolene. Monografia bola vydaná pri príležitos 60. výročia vzniku VšLP Vydavateľstvom
TUZVO na 100% PEFC cer fikovanom papieri.
Zachytáva históriu vysokého lesníckeho školstva, vznik a vývoj VšLP až po jeho súčasnú
organizačnú štruktúru a poslanie. Charakteris ka územia, ako aj lesnícka a účelová činnosť VšLP tvoria obsah ďalších takmer 50- ch
strán publikácie. Ochrana prírody je neoddeliteľnou súčasťou činnos VšLP, preto monografia obsahuje aj zoznam chránených objektov a chránených území, na ktorých VšLP
hospodári. V závere monografie je uvedený
zoznam technicko-hospodárskych zamestnancov VšLP od vzniku organizácie. Tak, ako
je v monografii uvedené, poďakovanie patrí
všetkým pracovníkom TUZVO, Správy CHKO
Poľana a VšLP, ktorí sa podieľali na zostavovaní a vydaní tejto publikácie.
Príjemným doplnkom a oživením konferencie bol príspevok Ing. Daniela Melouna,
samostatného odborného referenta plánovania a informačných technológií. Jeho prezentácia historických fotografií bývalých a súčasných zamestnancov VšLP priniesla úsmevy
na tvárach kolegov a milé spomienky na časy
minulé.
Ľubica Benková, Rektorát

Príhovor riaditeľa VŠLP Ing. Ľubomíra Ivana, PhD.
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Medzinárodná
športová
olympiáda
pre študentov
univerzít
tre eho veku
vo Zvolene
Súťažiaci v stolnom tenise

V dňoch 12. – 16. septembra 2018 sa na
športoviskách Ústavu telesnej výchovy
a športu Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil už 7. ročník Medzinárodnej športovej olympiády pre študentov
univerzít tre eho veku.

V

iac ako 150 študentov UTV prišlo zo
Španielska, Portugalska, Poľska, Turecka, Ukrajiny, Rumunska, Českej
republiky a Slovenska. Súťažili v streľbe zo
vzduchovej pušky, stolnom tenise, lukostreľbe, bowlingu, šachu. Pripravené boli aj ďalšie
športové disciplíny orientované na „Najvšestrannejšieho olympionika“.
Pred viac ako siedmimi rokmi sme si
povedali, že zorganizujeme veľkú medzinárodnú akciu pre študentov UTV a budeme sa
snažiť na ňu do ahnuť čo najviac študentov
– seniorov z Európy. Som nesmierne hrdý
na svoj m, ktorý pracuje na UTV vo Zvolene a na naše medzinárodné kontakty. Tento
ročník máme najvyšší počet, a to až 8 krajín
z Európy.
Chcel by som sa poďakovať všetkým,
ktorí prispeli k organizácii tohto poduja a
– vedeniu Technickej univerzity vo Zvolene,
mestu Zvolen, BBSK, ale aj iným sponzorom
a prispievateľom. Netreba zabudnúť ani na
našich seniorov – dobrovoľníkov, ktorí nám
pomáhajú v organizácii, či už ako sprievodcovia jednotlivých krajín – kde si precvičia svoje
jazykové schopnos , alebo aj ako rozhodcovia, zapisovatelia pri športových disciplínach.
Musíme si uvedomiť, že starší občania nemajú dostatok financií na cestovanie a aj vďaka
grantom a sponzorom nemusia pla ť celé
sumy za organizáciu poduja a. Som veľmi
rád, že vo Zvolene organizujeme medzinárodnú akciu pre študentov – seniorov, ktorá
je svojim zameraním jedinečná v Európe.
Erik Selecký, UTV
Foto: UTV Zvolen

Súťažiaci v lukostreľbe

Študen UTV súťažiaci v streľbe zo vzduchovky

Účastníci konferencie
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Správy z ÚTVŠ
SPLAV RIEKY HRON
Koniec mája a začiatok júna býva na rieke Hron živšie ako v inom čase. Splavujúci vodáci na
svojich plavidlách prekonávajú vodné úseky s rôznou ob ažnosťou. Ak sa pomalý tok rieky
zmení na čeriacu sa masu vody obtekajúcu skryté skaly, o nečakané momenty s možnosťou
nedobrovoľného opustenia plavidla nebýva núdza. Pracovníci ÚTVŠ aj v tomto roku pripravili pre svojich kolegov a rodinných príslušníkov obľúbenú športovú ak vitu na novej trase
na hornom toku Hrona. Všetko to začalo v sobotu 9. 6. 2018, kedy sa účastníci splavu vlakom
prepravili do Slovenskej Ľupče, kde bol plánovaný štart prvého úseku. Dvojmiestne plavidlá
a jeden 7-miestny ra vyrazili po vode do Šalkovej, kde sme museli plavidlá prenášať cca 100
metrov, lebo nám v ceste stála malá vodná elektráreň. Ďalší úsek cez Banskú Bystricu, Radvaň
až do Vlkanovej sme zvládli bez problémov. Kemp Geronimo nám poskytol vo svojich ,,obytných sudoch“ priestor na nočný odpočinok. Ráno trošku ,,dolámaní“ sme sa pus li do druhého
úseku našej plavby. Všetky plavidlá ho zvládli úspešne, až na jedno kanoe, ktorému sme hneď
po pár metroch uvideli dno. Neplánované kúpanie prebehlo s úsmevom na tvári, akurát si to
odnieslo oblečenie, ktoré bolo nutné vymeniť za suché. Ďalšia plavba cez Sliač do Zvolena prebehla rýchlejšie, ako sme plánovali, a tak sme sa okolo 13. hodiny v cieli rozlúčili. Pri rozlúčke
panovala u všetkých dobrá nálada a dali sme si prísľub, že si to o rok opäť zopakujeme, ale so
štartom z Medzibrodu.
ROZBEH ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU
Ešte sa ani nezačal školský rok a po letnom oddychu sa športový život na TU vo Zvolene rozbehol svižným tempom. Pracovníci ÚTVŠ par cipovali na prvej akcii, ktorou bola 13. – 14. 9. 2018
Športová olympiáda pre študentov Univerzity tre eho veku. V športovom areáli a v telocvičniach sa účastníci z ôsmich krajín (Poľsko, Ukrajina, Česká republika, Portugalsko, Španielsko,
Rumunsko, Turecko a Slovenská republika) mali možnosť športovo presadiť v týchto ak vitách:
turnaj v stolnom tenise, strelecká súťaž zo vzduchovky, strelecká súťaž v streľbe z luku. Súťažili
aj o tul najvšestrannejšieho olympionika v disciplínach: hod šípkami, hod na presnosť, hod
na kuželky, hod loptou na kôš, kop loptou na bránku, streľba s florbalovou hokejkou na bránku.
Priestor medzi dopoludňajším a popoludňajším programom vyplnila Zumba Gold, do ktorej
sa zapojilo mnoho účastníkov poduja a. Ostatné kultúrno-spoločenské ak vity organizovalo
Centrum ďalšieho vzdelávania, ktoré Vás bude o celej akcii určite informovať.
TANEČNÁ SÚŤAŽ ,,ZVOLENSKÝ TANEČNÝ POHÁR“
Do športových priestorov na ÚTVŠ sa po úspešnej tanečnej súťaži v rámci Zimnej univerziády
2018, ktorej organizátorom bola naša TU vo Zvolene, opäť vrá l tanečný šport. Viac ako 100
tanečných párov súťažilo v štandardných a la nsko-amerických tancoch. Diváci, ktorí si našli
čas a poduja e navš vili, mali možnosť celý deň sledovať výkony najlepších tanečných párov
na Slovensku. Organizácia súťaže v našich priestoroch potvrdila, že vynovené priestory našich
športovísk je možné variabilne využívať nielen na športové, ale aj na kultúrno-spoločenské
poduja a.
JESENNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ ZAMESTNANCOV TU VO ZVOLENE
Viac ako 40 našich zamestnancov privítalo ponúknutú možnosť a zúčastnilo sa Jesenného
športového dňa zamestnancov TU vo Zvolene v obnovených priestoroch športovísk v Ústave
telesnej výchovy a športu. Ponúkané športové ak vity boli zamerané na pálkovacie hry: tenis,
stolný tenis, bedminton, loptové hry: volejbal, plážový volejbal, nohejbal a na streľbu zo vzduchovky. Všetky športové ak vity boli nesúťažné, čiže nemáme víťazov, ale ani porazených. Ak
by sme predsa len chceli hovoriť o víťazoch, stali sa nimi všetci, ktorí využili možnosť zašportovať si v príjemnom prostredí ešte stále v skvelom letnom počasí. Pochvalu a ocenenie si zaslúži
aj kotlíkový guľáš varený priamo na športoviskách.
Takže ešte raz srdečne pozývame všetkých kolegov do našich športových priestorov k pravidelnému športovaniu. Ponuku športových ak vít a časový harmonogram sme všetkým zamestnancom zaslali mailom.

Splav horného toku rieky Hron, časť Šalková

Niektorí účastníci vyskúšali vodu

Nocovali sme v ,,obytných sudoch“

Účastníci splavu

VEDECKÁ KONFERENCIA
11. 9. 2018 zorganizovali pracovníci ÚTVŠ v poradí už 9. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ,,Telesná výchova a šport – prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie
k pohybu a športu“, na ktorej odznelo množstvo príspevkov s telovýchovnou tema kou. Gestorom konferencie bol doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., vedúci Katedry telesnej výchovy a športu
UMB Banská Bystrica.
Mar n Kružliak, ÚTVŠ
Foto: archív ÚTVŠ
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Cena rektora Technickej univerzity vo Zvolene za vedecký prínos za roky 2017 – 2018
bola odovzdaná nasledujúcim zamestnancom:
doc. Ing. Marekovi Fabrikovi, PhD., z Lesníckej fakulty za spoluautorstvo na vedeckých
prácach v časopisoch s vysokým impakt faktorom.
Doc. Fabrika publikoval v roku 2017, okrem
iného, aj 2 excelentné práce o vplyve klimackej zmeny na disturbancie lesných ekosystémov a o stabilite produkcie zmiešaných
porastov borovice a buka na úrovni spoločens ev. Práce vyšli v časopisoch Nature Climate Change s IF 19,181, respek ve v Journal of Ecology s IF 5,170. Doc. Fabrika sa na
oboch prácach podieľal ako spoluautor, pretože dané publikácie sú výsledkom kolek vneho spoluautorstva viacerých európskych
vedeckých inš túcií.
Cena bola ďalej udelená doc. Ing. Mariane Sedliačikovej, PhD., a doc. Ing. Milošovi
Hitkovi, PhD., z Drevárskej fakulty za mimoriadne významný kvalita vny a kvan ta vny
publikačný prínos.
Doc. Sedliačiková a doc. Hitka v spolupráci
publikovali a viedli vedecké my v oblas
výskumu Ekonómia a manažment. V rokoch
2017 a 2018 vydali, okrem iných, viac ako
10 článkov uverejnených v karentovaných
časopisoch BioResources a Sustainability s IF
1,334, resp. 2,075.
Ing. Mariane Ujházyovej, PhD., z Fakulty ekológie a environmentalis ky bola Cena udelená za mimoriadne významný kvalita vny
a kvan ta vny publikačný prínos.
Doktorka Ujházyová publikovala v oblas
syntaxonómie, diverzity a ekológie horských
lesov západných Karpát s dôrazom na lesy
s dominanciou buka. V spoluautorstve a medzinárodných kolek voch vydala 4 vedecké
publikácie v karentovaných časopisoch s impakt faktorom od 1,721 do 3,169.
Doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD., z Fakulty
environmentálnej a výrobnej techniky bola
ocenená za popularizáciu vedy a výskumu.
Doc. Pivarčiová viedla projekt „Inovácia vzdelávania v oblas algoritmizácie a programovania a popularizácia robo ky“, v rámci ktorého vznikla popularizačná ak vita
v oblas technických vied „ROBOHRANIE“.
Značka a logo tejto propagačnej ak vity sú
priemyselne chránené a Medzinárodný inš tút pre interdisciplinárny výskum udelil
„ROBOHRANIU“ cenu „BRILIANTT 2017“ za
1. miesto v kategórií vysoké školy.
Všetkým oceneným Cenou rektora Technickej univerzity vo Zvolene za najlepšiu
publikáciu a za vedecký prínos blahoželáme
a prajeme im pevné zdravie, veľa tvorivých síl
a úspešné napĺňanie svojich cieľov.
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Prestrihnu e pásky a uvedenie Relax zóny do prevádzky (zľava): rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf
Kropil, PhD., prezident Dr. h. c. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.

TUZVO sa môže pýšiť
novými priestormi

V

ybudovanie oddychovej „Relax zóny“ pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene je
v súlade s Dlhodobým zámerom TU vo Zvolene na roky 2017 – 2023. Prispieva k skvalitneniu podmienok vzdelávacieho procesu zabezpečením vybavenos a služieb, ktoré
zvyšujú komfort a štandard pracovného a študijného zázemia pre všetkých študentov, vrátane
študentov so špecifickými potrebami.
Oddychová zóna vznikla prístavbou k existujúcemu objektu hlavnej budovy v nevyužitých
priestoroch átria medzi výškovou budovou univerzity a prízemným objektom vývojových dielní. Prístavbou prízemného objektu sa rozšírili spoločné priestory vstupnej haly v úrovni 1. poschodia smerom do vnútorného átria.
Vybudovaním „Relax zóny“ vznikli priestory určené na rôzne spôsoby využi a voľného
času študentov mimo výučbového procesu:
• priestorovo vymedzená relax zóna s možnosťou sedenia pre neformálne spôsoby štúdia,
vzdelávania, komunikácie s možnosťou využi a audiovizuálnej techniky;
• priestory na občerstvenie s kapacitou 80 miest na sedenie s obslužným pultom, ktorý
umožňuje výdaj teplých a studených nápojov, studených jedál a prípravu obmedzeného
počtu teplých jedál;
• vonkajšie terasy na oddych a sedenie.
Prínosom realizácie projektu pre TUZVO je rozšírenie úžitkovej plochy doteraz nevyužívaného
priestoru átria v rozsahu 240 m2, vytvorenie kultúrnych oddychových priestorov pre študentov. Priestory sú bezbariérové, t. j. s bezproblémovým využi m aj pre študentov so špecifickými potrebami. Vybudované priestory sú „vložené“ do existujúcej zelene a tak ež prispievajú
k postupnému napĺňaniu vízie TUZVO – „zelenej univerzity“.
Ľubica Benková, Rektorát

Ľubica Benková, Rektorát

Účastníci Olympiády U3V pri Gold Zumbe
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Cena rektora za najlepšiu publikáciu knižného charakteru a vedecký prínos
Technická univerzita vo Zvolene vstúpila do nového akademického roka 2018/2019 jeho slávnostným otvorením 24. septembra 2018. V rámci programu otvorenia akademického roka boli odovzdané ceny rektora Technickej univerzity vo Zvolene za najlepšiu publikáciu knižného
charakteru a vedecký prínos.
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Zamestnanci TUZVO
na Vihorlate aj v Slovenskom krase
Tre septembrový víkend, 14. – 16. septembra 2018, prežili zamestnanci-turis TUZVO na
východnom Slovensku a využili tak skvelú príležitosť vybrať sa spoločne do krásnych hôr
a navš viť zaujímavos tohto ešte nie až tak veľmi objaveného kraja. Komisia rekreačnej
starostlivos (KRS) v spolupráci so zamestnávateľom TUZVO pripravila pre kolegov turis cko-poznávací výlet „Vihorlat – Tokaj – Slovenský kras“.

P
Ocenení autori knižných publikácií

H

lavnou úlohou vysokých škôl ako vrcholných vzdelávacích, vedeckých a umeleckých
ustanovizní je okrem poskytovania vysokoškolského vzdelávania aj tvorivé vedecké bádanie a tvorivá umelecká činnosť. Svoje poslanie v tejto oblas vysoké školy napĺňajú
rozvíjaním, uchovávaním a šírením poznania prostredníctvom výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnos . Zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých poduja ach, ako aj tvorba študijných materiálov patria medzi hlavné
pracovné povinnos vysokoškolských učiteľov.
Na podporu publikačnej činnos pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov rektor našej univerzity udeľuje každoročne – počnúc rokom 2014 – ceny za najlepšiu publikáciu
knižného charakteru a ceny za vedecký alebo umelecký prínos jednotlivcom alebo kolek vom.
Návrhy na udelenie cien predkladajú dekani fakúlt.

Cena rektora Technickej univerzity vo Zvolene za výnimočné publikácie knižného charakteru
za roky 2017 – 2018 bola odovzdaná nasledujúcim autorom knižných publikácií:
doc. Dr. Ing. Jaroslavovi Šálkovi z Lesníckej fakulty,
JUDr. Mgr. Zuzane Dobšinskej, PhD., z Lesníckej fakulty
a doc. Ing. Hubertovi Palušovi, PhD., z Drevárskej fakulty
za vydanie vysokoškolskej učebnice „Lesnícka poli ka“.
Učebnica „Lesnícka poli ka“ kolek vu autorov pod vedením doc. Šálku predstavuje jedinečný
didak cký materiál s prepojením teórie a praxe, najmä pre študentov inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia na Lesníckej fakulte. Kniha sa zaoberá vzťahmi lesa a človeka, resp.
spoločnos a je aktuálna aj vzhľadom na problémy a výzvy, ktorým lesníctvo dnes čelí.
Cena bola ďalej udelená
prof. RNDr. Danici Kačíkovej, PhD., doc. Ing. Andrei Majlingovej, PhD.,
Mgr. Ing. Ivanovi Chromekovi, PhD., Ing. Ivete Mi erovej, PhD.,
Ing. Eve Mračkovej, PhD., Ing. Emílii Orémusovej, PhD., Ing. Ľudmile Tereňovej, PhD.,

Ocenení zamestnanci TUZVO za vedecký prínos
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Ing. Veronike Veľkovej, PhD., a Ing. Mar novi
Zacharovi, PhD., všetci z Drevárskej fakulty,
za vydanie vysokoškolskej učebnice „Pro požiarna ochrana a bezpečnosť“.
Kolek v autorov pod vedením prof. Kačíkovej
vydal rozsiahlu modelovú učebnicu, ktorá je
ak vnym elektronickým dokumentom. Publikácia inova vnym spôsobom umožňuje vzájomné prepojenie jej jednotlivých čas , ako
aj prepojenie s relevantnými internetovými
stránkami s aktuálnou legisla vou. Jej súčasťou je aj dvojjazyčný terminologický slovník
kľúčových slov, použiteľný pri štúdiu odporúčanej cudzojazyčnej literatúry pre študentov
v študijnom odbore záchranné služby.
Doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD., z Fakulty
ekológie a environmentalis ky bol ocenený
za vydanie učebných textov „Paleoekológia“.
Publikácia doc. Kubovčíka je určená študentom vysokých škôl študijných odborov biologického a geologického zamerania, v ktorých
poznatky paleoekológie nachádzajú uplatnenie. Vzhľadom na široký záber poskytovaných informácii zaujme určite i širšiu odbornú verejnosť, pretože kniha „Paleoekológie“
na slovenskom a českom knižnom trhu dosiaľ
chýbala.
Doc. Ing. Jánovi Kováčovi, PhD., a doc. Ing.
Jozefovi Krilekovi, PhD., z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky bola Cena
udelená za vydanie vysokoškolskej učebnice
„Technika a mechanizácia v lesníctve“.
Doc. Kováč a doc. Krilek vydali v spoluautorstve s Technickou fakultou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Fakultou
lesníckou a dřevařskou Českej zemědělskej
univerzity v Prahe vysokoškolskú učebnicu
zameranú na inovačné formy a metódy vzdelávacieho procesu v oblas poľnohospodárskej a lesníckej techniky. Pri zostavovaní jednotlivých kapitol autori vychádzali z potreby
dať do rúk študentom a širokej odbornej
verejnos učebnicu, ktorá im umožní získať vedomos z oblas poľnohospodárskej
a lesníckej techniky používanej na Slovensku
i v zahraničí.

očas výletu bolo nádherné počasie a pre účastníkov bol pripravený bohatý program plný
nezabudnuteľných zážitkov. Každý z 37 účastníkov si v ňom našiel to svoje. Program výletu, ktorý zostavila Ing. Erika Sujová, PhD., predsedníčka KRS, pamätal na všetky výkonnostné kategórie turistov a ponúkal aj rôzne kultúrno-poznávacie zážitky.
Prvým miestom, ktoré účastníci výletu navš vili, bola tokajská pivnica v Malej Tŕni, kde
bola pripravená degustácia skvelého tokajského vína. Bol to neopakovateľný zážitok, ktorý
účastníkov naplnil hrdosťou na naše úrodné kraje a aj na pridelenú ochrannú známku tejto
krajovej špeciality.
V sobotu sa zdatnejší turis vybrali na celodennú túru po trase Morské oko – Sninský kameň – Zemplínske Hámre, ktorá prechádzala nádhernou prírodou CHKO Vihorlat. Aj napriek
tomu, že počasie tentokrát celkom nevyšlo a Sninský kameň bol zahalený v hmle, turistom sa
podarilo zdolať najvyšší bod (1006 m. n. m.) celej trasy. Ostatní výletníci absolvovali nenáročnú, ale turis cky atrak vnu prechádzku okolo rybami preplneného Morského oka, odkiaľ sa
presunuli na Sninský jarmok. Zo Sniny sa presúvalo k vodnej nádrži Starina, ktorá je najväčšou vodnou nádržou na pitnú vodu na Slovensku a zároveň aj najväčším zdrojom pitnej vody
v strednej Európe. Od aľ už bol len kúsok k hotelu Armales v Stakčíne, kde výletníci našli
primerané ubytovanie na dve noci. Každý z prítomných si prišiel na svoje a turis cky strávený
deň spolu zavŕšili dobrou večerou. Odvážnejší gurmáni ochutnali východniarsku špecialitu –
tatarčené pirohy.
Na nedeľu bol naplánovaný výlet do Zádielskej esňavy, najkrajšieho a najnavštevovanejšieho miesta Slovenského krasu. Opäť boli navrhnuté dve trasy s rôznou náročnosťou. Smelší
turis absolvovali zhruba 10-kilometrovú trasu z dedinky Háj, cez hrebeň esňavy a nádhernú
vyhliadku, potom dnom esňavy až do dedinky Zádiel. Ostatní sa prešli náučným chodníkom
cez Zádielsku esňavu a počkali tých druhých v bufete. Zo Zádiela sa turis presunuli do nádherného kaš eľa v Betliari, kde si väčšina pozrela pútavú expozíciu pripomínajúcu obľúbený
televízny seriál 1890.
Na konci výletu bolo na tvárach účastníkov vidieť radosť z príjemne stráveného víkendu
s kolegami z univerzity. Odnášali si množstvo zážitkov, milých spomienok a množstvo najazdených kilometrov spolu. Na záver ostáva dodať poďakovanie organizátorom a šoférovi autobusu, ktorý turistov doviezol bezpečne domov.
Tešíme sa na budúce akcie.
Erika Sujová, FEVT

Vyrážame na túru smerom na Morské oko a Sninský kameň (foto: M. Rusnák)

Vrchol Sninského kameňa sme dosiahli v hmle
(foto: M. Rusnák)

Na nádhernej vyhliadke nad Zádielskou esňavou
(foto: M. Rusnák)

Pred tokajskou pivnicou (foto: M. Rusnák)

Pred kaš eľom Betliar (foto: E. Sujová)
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OKINAVSKÉ KARATE VO ZVOLENE
1. ročník jedinečného seminára na Slovensku
V dňoch 24. – 26. 8. 2018 oddiel karate TJ Slávia pri Technickej univerzite vo Zvolene
zorganizoval pre ak vnych záujemcov o cvičenie zo Slovenska a zahraničia 1. ročník
jedinečného seminára okinavského karate.

S
Zo slávnostného otvorenia. Zľava: Nancy Lyons,
Miroslav Sližik, Shigetoshi Senaha, Vladimír Maňka, Steve Lyons, Fran šek Kačík

Majster Shigetoshi Senaha

Účastníci seminára

Dar pre majstra Senahu od umeleckého kováča
a nožiara Vladimíra Puliša z Kremnice
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eminár prebiehal v telocvični TUZVO
pod vedením prezidenta svetovej federácie Ryusyokai Goju Ryu, majstra Shigetoshi Senahu z Okinavy, ktorý patrí medzi
najvýznamnejších okinavských majstrov v súčasnos . Na Slovensko, konkrétne do Zvolena, zavítal po seminároch v Kanade, na Kube
a v Rusku. Spolu s ním pricestovali aj ďalší
majstri – Steve Lyons (Kanada) a Nancy Lyons
(Okinava). Pred zača m odbornej športovej
čas , t. j. tréningov, sme v priebehu dvoch
dní ukázali našim hosťom aspoň niektoré zaujímavé miesta Slovenska. Počasie nám prialo, a tak sme navš vili Pustý hrad, Zvolenský
zámok, Vysoké Tatry a skanzen v Pribyline,
odkiaľ si naši hos a odniesli mnoho krásnych
zážitkov.
Slávnostného otvorenia medzinárodného seminára, ktorého účastníkmi okrem kara stov zo Slovenska boli aj cvičenci z Česka
a Austrálie, sa ež zúčastnili poslanec Európskeho parlamentu Ing. Vladimír Maňka
a predseda komisie mládeže a športu Mesta
Zvolen PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD., obaja bývalí členovia oddielu karate TJ Slávia pri
Technickej univerzite vo Zvolene.
Majstri z Okinavy sa v priebehu tréningov zamerali najmä na správne vykonávanie
jednotlivých techník, súborných cvičení kata
a veľký dôraz kládli na cvičenia vo dvojiciach
– kumite. Treba poznamenať, že kumite
v tradičnom karate sa podstatne líši od kumite v športovom zápase. Hlavný rozdiel je
vo vzdialenos . Kým v športe je dovolený
len kontrolovaný kontakt, v tradičnom karate
úder končí približne 10 cm za povrchom tela.
To nú obrancu k efek vnej obrane, v opačnom prípade dochádza ku kontaktu.
Tradičné karate sa od športového karate
líši takmer vo všetkom, najmä však po technickej stránke. Spoločný majú v podstate len
názov. V športe sú preferované techniky, ktoré sú atrak vne pre divákov (napr. oblúkové
kopy na hlavu) a zároveň sú pomerne ľahko
kontrolovateľné, aby nedošlo k zraneniu súpera.
Pôvodným účelom okinavského karate
bolo čo najúčinnejšie vykonanie techniky tak,
aby útočník nebol schopný pokračovať v boji.
Používané boli (a doteraz sú) najmä techniky,
ktoré sú v športovom karate zakázané – údery lakťom, otvorenými rukami do očí, kopy
pod pás, do kolena ap.
Športové aj tradičné karate majú v oblas telesných cvičení svoje miesto a pre
cvičencov majú okrem prospechu z fyzického pohybu aj ďalšie aspekty, ktoré však poskytujú aj iné športy – zodpovednosť v príprave, pravidelnosť tréningu, či spolupráca
v kolek ve. Výhodou karate je to, že cvičenia

sú symetrické – vykonávajú sa na obe strany,
precvičujú celé telo, náročnosť vykonania sa
dá upraviť podľa veku, zdravotného stavu,
prípadne momentálnej dispozície. Môžu ho
cvičiť jednotlivci, dvojice alebo malé aj väčšie
skupiny a nie je náročné na materiálne vybavenie ani na priestor. Vyžaduje sa však učenie
pod vedením kvalitného trénera, a to v oblas športového aj tradičného karate.
Z tohto dôvodu seriózni záujemcovia
o tradičné karate navštevujú ostrov Okinava,
kde karate vzniklo, alebo sa zúčastňujú seminárov, ktoré okinavskí majstri vedú po celom
svete. Karate, ktoré sa cvičí v súčasnos , pochádza priamo z Okinawa-Te, okinavského
systému sebaobrany. Ten vznikol spojením
pôvodného okinavského systému boja Tode
a čínskych bojových umení, najmä z oblas
kláštora Šaolin. Začiatkom 20. storočia sa karate začalo cvičiť aj na hlavných japonských
ostrovoch, odkiaľ sa prevažne v športovej
forme dostalo do celého sveta a dnes patrí
k populárnym bojovým športom. V roku
2020 bude mať karate ako šport premiéru na
XXII. letných olympijských hrách v Tokiu, čo
ho nesporne spopularizuje po celom svete.
Podobne ako v športovom karate, aj
v tradičnom existuje viacero štýlov, takže ani
pojem „tradičné okinavské karate“ nemusí
znamenať vždy to isté. Aj na Slovensku sa
v rámci tradičného karate trénuje niekoľko
štýlov, z ktorých jeden – Ryusyokai Goju-Ryu
– má hlavné sídlo práve vo Zvolene, v oddiele
karate TJ Slávia pri Technickej univerzite. Tento oddiel sa ako jediný v našom meste zameriava na tradičné okinavské karate, ostatné
tri oddiely sa venujú trénovaniu športového
karate najmä de a mládeže.
Zvolenský seminár mal veľký úspech a záujem o štýl Ryusyokai vzrástol, čo sa prejavuje aj na účas cvičencov z iných oddielov na
tréningoch oddielu karate TJ Slávia TUZVO.
Poduja e bolo dobrou propagáciou nielen
zvolenského karate, ale aj samotného mesta a najmä Technickej univerzity vo Zvolene.
Veríme, že naši zahraniční hos a si odniesli
mnoho krásnych zážitkov nielen zo seminára, ale aj z našej krajiny. Majstrovi Senahovi
sme ako spomienku venovali ručne vyrobený nôž z dielne umeleckého kováča a nožiara
Vladimíra Puliša z Kremnice. Všetkým, ktorí
sa o úspešný priebeh seminára zaslúžili, patrí
veľké poďakovanie.
František Kačík, 6. dan, Renshi
Prezident Slovenskej asociácie
Ryusyokai Goju ryu Karate-do
h p://www.ryusyokai.sk/
h ps://www.facebook.com/ryusyokai.sk/
Foto: archív Slávia
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a energiu pre budúcnosť našej univerzity.
Tiež verím, že naši študen budú dosahovať
také výsledky, ktoré budú znamenať vysokú
pravdepodobnosť ich uplatnenia v budúcich
zamestnaniach,“ povedal pri príležitos slávnostného otvorenia akademického roka rektor TUZVO.
Po realizácií projektu biotechnológií vrátane zachytávania a využívania dažďovej
vody s fontánou a vodnými kaskádami, po
komplexnej rekonštrukcii veľkej telocvične
a rekonštrukcii ihrísk Ústavu telesnej výchovy a športu pre viaceré druhy športov, rekonštrukcii auly, po komplexnej rekonštrukcii
Študentského domova Bariny, či modernizácii priestorov v budove Fakulty ekológie a environmentalis ky a Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky prichádza TUZVO
k ukončeniu projektu „Relax zóna“. Slávnostné otvorenie Relax zóny v átriu hlavnej budovy s kapacitou cca 160 miest vrátane vonkajších priestorov, kde si svoj priestor na oddych
a štúdium určite nájdu mnohí študen aj
zamestnanci, je pokračovaním modernizácie
priestorov univerzity. „A v modernizácii budeme pokračovať. Som presvedčený, že náš
univerzitný kampus už teraz patrí medzi najlepšie a najkrajšie na Slovensku. Dúfam, že
v ďalších rokoch po dobudovaní internátov
a športovísk sa to ešte vylepší,“ dodal rektor
TUZVO.
Ľubica Benková, Rektorát

Zľava Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor TUZVO; prezident Dr. h. c. doc. JUDr. Ivan Gašparovič,
CSc.
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