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Rokovala Správna rada TUZVO 

Dňa 7. decembra 2021 sa zišla na svojom 23. zasadnutí Správna rada Technickej univerzity 
vo Zvolene, ktorá zasadala pod vedením jej predsedu Ing. Miroslava Kuseina za účastí hostí 
– rektora Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., a 
prorektora Technickej univerzity vo Zvolene pre pedagogickú prácu RNDr. Andreja 
Jankecha, PhD. Na základe aktuálnej pandemickej situácie sa zasadnutie uskutočnilo online 
formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Jedným z bodov programu zasadnutia 
správnej rady bola informácia prof. R. Kropila a RNDr. A. Jankecha o vzdelávacej činnosti na 
Technickej univerzite vo Zvolene. Ďalej prof. R. Kropil, nielen ako rektor Technickej 

univerzity vo Zvolene, ale aj ako prezident Slovenskej rektorskej konferencie na Slovensku, oboznámil členov správnej rady 
o aktuálnej problematike vysokého školstva na Slovensku. Posledným bodom programu zasadnutia bola informácia prof. R. Kropila 
a doc. J. Drábka o financovaní Technickej univerzity vo Zvolene v roku 2021 a 2022. Všetky odprezentované informácie Správna 
rada Technickej univerzity vo Zvolene jednomyseľne zobrala na vedomie. 

 

Z rokovania Vedeckej rady TUZVO 

Vedecká rada TUZVO rokovala online 14. decembra 2021. V online hlasovaní, ktoré 
prebehlo prostredníctvom UIS,  rada schválila 21 dokumentov týkajúcich sa 
zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania na TUZVO.  

V tajnom hlasovaní, ktoré sa konalo na rokovaní VR schválila 7 členov do Rady pre 
vnútorný systém kvality v zmysle čl. 13 predpisu Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality VŠ vzdelávania na TUZVO. Ide o 4 akademických zamestnancov univerzity a 3 
zástupcov zamestnávateľov alebo absolventov TUZVO.  

V rámci bodu 3 rokovania VR v tajnom hlasovaní schválila Návrh na vymenovanie doc. 
Ing. Stanislava Kucbela, PhD., za profesora v odbore inauguračného konania Pestovanie lesa, Návrh na vymenovanie doc. Ing. 
Branislava Olaha, PhD., za profesora v odbore inauguračného konania Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií a Návrh 
na vymenovanie doc. Ing. Eriky Gömöryovej, CSc., za profesorku v odbore inauguračného konania Ekosystémové služby lesov.  

Rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., na návrh dekana LF prof. Ing. Mareka Fabriku, PhD., predložil do vedeckej 
rady návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. Milanovi Sanigovi, DrSc. , ktorý bol jednomyseľne schválený.  

Doktorandské štúdium pre študijný program III. stupňa – Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu má po rokovaní 
VR TUZVO nového školiteľa. Stal sa ním doc. Ing. Daniel Halaj, PhD.  

Ďalej Vedecká rada TU vo Zvolene v tajnom hlasovaní schválila aj nomináciu prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD., na funkciu člena 
v komisii VEGA č. 8 pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy.  

Posledným bodom rokovania bolo hodnotenie vzdelávacej činnosti TUZVO za AR 2020/2021, ktoré predniesol prorektor pre PP 
RNDr. Andrej Jankech, PhD. Oboznámil členov VR TUZVO so základnými ukazovateľmi vzdelávacieho procesu v akademickom roku 
2020/2021. Po začatí akademického roka bolo možné prvé tri týždne vzdelávať prezenčne. Od štvrtého týždňa až do konca letného 
semestra, vrátane skúškových období, pokračovalo vzdelávanie a skúšanie v online forme. Pedagogický proces zabezpečovalo 231 
pedagogických zamestnancov, z toho 31 profesorov, 71 docentov, 129 odborných asistentov s vedeckou hodnosťou a 5 bez 
vedeckej hodnosti. Oproti predchádzajúcemu akademickému roku počet pedagogických zamestnancov na TU vo Zvolene poklesol 
z 234 na 231. Opätovne bol zaznamenaný pokles počtu študentov oproti predchádzajúcemu akademickému roku. TUZVO venuje 
trvalú pozornosť hodnoteniu kvality vzdelávacieho procesu. Má vypracovaný, zavedený a používaný vnútorný systém kvality, ktorý 
bol hodnotený aj v rámci komplexnej akreditácie. Je zriadená Rada kvality TUZVO.  

 

 



 

 
Rektor udelil Pamätné medaile TUZVO 

Dňa 8. decembra 2021 rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 
Kropil, PhD., na návrh dekana Fakulty ekológie a environmentalistiky TUZVO prof. Ing. 
Mariána Schwarza, CSc., pri príležitosti osláv 30. výročia založenia Fakulty ekológie a 
environmentalistiky TU vo Zvolene udelil pamätnú medailu Technickej univerzity vo 
Zvolene ako ocenenie dlhoročnej spolupráce a ako vyjadrenie vďaky za zásluhy o rozvoj 
fakulty: 

1. Doc. Ing. Jaroslavovi Demkovi, PhD., rektorovi Katolíckej univerzity v Ružomberku 

2. Prof. RNDr. Františkovi Petrovičovi, PhD., dekanovi Fakulty prírodných vied 
Univerzity Konštantína Filozova v Nitre 

3. Prof. RNDr. Magdaléne Bálintovej, PhD., zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

4. Doc. MUDr. Eleonóre Fabiánovej, PhD., MPH, z Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

5. RNDr. Antonovi Krištínovi, DrSc., z Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen 

6. Doc. RNDr. Zite Izakovičovej, PhD., z Ústavu krajinnej ekológie SAV Bratislava 

Z dôvodu zavedených protipandemických opatrení rektor prof. Rudolf Kropil nemohol odovzdať pamätné medaile osobne. 
Uvádza: “Využívam túto príležitosť, aby som poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o rozvoj súčasnej Fakulty 
ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Pri oslavách jubilea bude na adresu oslávenkyne vyslovených 
mnoho želaní. Chcem pripojiť aj svoje. Prajem Fakulte ekológie a environmentalistiky, aby sa aj naďalej rozvíjala v súlade s jej 
poslaním skvalitňovania ochrany životného prostredia, prehlbovania ekologického vedomia a ekologickej výchovy, a aby 
prispievala k rozvoju vysokoškolského vzdelávania, vedy, výskumu a inováciám na Slovensku. Prajem všetkým zamestnancom 
fakulty, ako aj jej spolupracovníkom, mnoho zdravia, tvorivých síl, životného elánu a spokojnosť z dobre vykonanej práce. 
Študentom súčasným, aj budúcim, prajem úspešné štúdium a jeho ukončenie a predovšetkým uplatnenie v zamestnaní. Celej 
fakulte prajem výborné výsledky a akceptáciu v akademickom prostredí na Slovensku aj v zahraničí. Veľmi ma mrzí, že medaile 
nemôžem odovzdať osobne, avšak verím, že keď sa situácia so šírením ochorenia Covid-19 zlepší, bude možné naplánovať aj osobné 
stretnutie s pracovníkmi fakulty, ako aj ocenenými spolupracovníkmi.“ 

 

Nový európsky projekt Green Deal s názvom SILVANUS  

Projekt sa zaoberá manažmentom požiarov vznikajúcich v prírodnom prostredí, 
odolnosťou lesov a zmenou klímy. Je financovaný z programu EÚ Horizont 2020 
Green Deal a koordinovaný Università Telematica Pegaso (Taliansko). Zahŕňa 49 
partnerov z Európskej únie, Brazílie, Indonézie a Austrálie s rozpočtom 23 miliónov 
EUR na obdobie 42 mesiacov. Projekt SILVANUS spája veľké konzorcium 
interdisciplinárnych odborníkov zo štyroch kontinentov s cieľom bojovať proti 
hrozbe lesných požiarov a zlepšiť odolnosť lesov voči klimatickým zmenám. 
Kľúčovým výstupom projektu je sprístupnenie platformy podporujúcej 

obhospodarovanie lesov v záujme zvyšovania ich odolnosti voči dopadom klimatickej zmeny a tiež s cieľom predchádzania vzniku 
lesných požiarov a ich účinnej likvidácii. SILVANUS sa spolieha na odborníkov z oblasti environmentalistiky, technických a 
spoločenských vied, ktorí spolupracujú s regionálnymi a národnými orgánmi zodpovednými za manažment lesných požiarov v ich 
krajinách. Vedeckovýskumní pracovníci a inžinieri zapojení do riešenia projektu SILVANUS budú napomáhať orgánom civilnej 
ochrany efektívne monitorovať lesné zdroje, hodnotiť biodiverzitu, skúmať a vyvíjať presnejšie ukazovatele rizika vzniku požiarov 
a podporovať praktickú aplikáciu ustanovení bezpečnostných predpisov medzi miestnym obyvateľstvom žijúcim v oblastiach 
postihnutých lesnými požiarmi a to najmä prostredníctvom kampaní slúžiacich na zvyšovanie povedomia o týchto hrozbách. Viac 

na: Silvanus - Nový európsky projekt | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk) 

 

 

 

 

https://www.tuzvo.sk/sk/silvanus-novy-europsky-projekt


 

Na TUZVO sa konal záverečný workshop Konzorcia U10+ 

Konzorcium slovenských univerzít U10+ je riešiteľom rozvojového projektu podporeného 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom „Príprava štúdie 
uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl“. Ciele projektu vychádzajú zo súčasného 
stavu vysokoškolského prostredia, ktoré je príliš rozdrobené a preto potrebuje 
cielenejšie motivovať univerzity, aby svoje činnosti prepájali tam, kde je to možné a 
účelné. Univerzity potrebujú pôsobiť v otvorenom prostredí spolupráce a dôvery, ktoré 
im umožní využívať vzájomné synergie v rozličných činnostiach počnúc vzdelávaním, 
tvorivou činnosťou a ďalšími súvisiacimi činnosťami, spoločenskú zodpovednosť 
nevynímajúc. 

K dosiahnutiu tohto zámeru smeruje uvedený projekt konzorcia, ktorý podporuje hľadanie spôsobov na podporu konkrétnych 
aktivít akými sú napríklad: spoločný postup pri tvorbe študijných programov, vytváranie spoločných študijných programov, 
spoločné uskutočňovanie výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti, spoločné zabezpečovanie podporných činností 
(stravovanie, ubytovanie, centrá podpory študentov, podpora rozvoja kompetencií pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov atď...). V rámci realizácie projektu sa dňa 2. decembra 2021 konal on-line formou workshop, na ktorom boli 
prezentované doterajšie výsledky projektu a bol dohodnutý ďalší postup k úspešnému ukončeniu tohto projektu a začatiu jeho 

napĺňania. Viac na:  Na TUZVO sa konal záverečný workshop k projektu konzorcia | Technická univerzita Zvolen 

 

Medzinárodná konferencia Financovanie 2021 Lesy – 

Drevo 

Virtuálna online medzinárodná vedecká konferencia Financovanie 
2021 Lesy-Drevo sa uskutočnila na pôde Technickej univerzity vo 
Zvolene 25. novembra 2021. Je to podujatie, ktoré má už 27 ročnú 
tradíciu. Počas tohto obdobia sa účastníci konferencie snažili riešiť 
otázky produkcie a využívania drevnej suroviny tak, aby sa dosiahol 

maximálny efekt pre národné hospodárstvo. V súlade s tradíciou aj tohtoročná konferencia priniesla nové a zaujímavé poznatky v 
oblasti analýzy rizík financovania lesných podnikov vplyvom globálnych ekonomických a ekologických zmien a poukázala na 
možnosti využívania obnoviteľných zdrojov v drevospracujúcom priemysle a energetike tak, aby sa dosahovala čo najvyššia pridaná 
hodnota tejto cennej domácej suroviny. 

Konferenciu otvoril rektor TU vo Zvolene a prezident Slovenskej rektorskej konferencie  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 
PhD. Pozvanie prijal a referát predniesol aj ďalší významný hosť JUDr. Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR. Veľmi podnetné a zaujímavé boli vystúpenia odborníkov z praxe: Ing. Tibora Koszeghy, MPH., povereného generálneho 
riaditeľa štátneho podniku Lesy SR, Ing. Jána Juricu, gen. riaditeľa štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR, PhDr. Petra 
Zemaníka, prezidenta Zväzu spracovateľov dreva SR, Ing. Júliusa Jankovského, PhD., člena Prezídia Asociácie priemyselnej ekológie 
na Slovensku a Ing. Milana Ovseníka, predsedu ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. 

Ďalšie zaujímavé príspevky predniesli zamestnanci domácej a zahraničných univerzít, ako aj výskumných ústavov. V príspevkoch sa 
opierali o výsledky štúdií a vedeckovýskumných projektov. Medzi najvýznamnejšie patrili referáty prof. Dr. Dr. Ing. Ľubomíra 
Blaška, Ph.D., zo Štátnej lesnej správy Chorin v Nemecku, prof. Ing. Ivety Hajdúchovej, PhD., ktorá v súlade s témou vyžiadaného 
referátu informovala aj o výsledkoch riešenia projektu APVV – 18 0520 Inovatívne metódy analýzy výkonnosti lesnícko-
drevárskeho komplexu s využitím metód zeleného rastu. Doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Prahe 
informoval o rozdrobenosti vlastníctva lesov ČR a s tým súvisiacich problémoch, Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D., z Mendelovej univerzity 
v Brne sa zmienil o aspektoch spoločensky zodpovedného podnikania v lesníctve ČR a o analýze vývoja cien vybraných sortimentov 
surového dreva prednášal doc. Ing. Miloš Gejdoš, PhD., z Technickej univerzity vo Zvolene. Jednotlivými blokmi konferencie 
sprevádzali a o bezproblémový prenos konferencie sa postarali: doc. Ing. Daniel Halaj, PhD., doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., 
Ing. Blanka Giertliová, PhD. a Ing. Ján Kíšik. 

Na konferencii bolo prítomných takmer 100 účastníkov, z toho viac ako 20 zahraničných. Prihlásených bolo 25 referátov, ktoré pre 

nedostatok času neboli všetky odprezentované. V plnom znení sú uverejnené v zborníku z konferencie. Viac na: Medzinárodná 

vedecká konferencia Financovanie 2021 Lesy-Drevo | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk) 
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