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Úvod 
 

Napriek pomerne vysokému rastu slovenského hospodárstva, rozvoj procesov 
výskumu a vývoja a inovácií zaostáva za európskym priemerom. Dôvodom nie je len 
podpriemerné financovanie výskumno-vývojových procesov, ale aj stále výrazná orientácia 
na základný výskum, relatívna uzavretosť slovenského výskumu a zatiaľ pomerne nízky 
vplyv na inovačnú schopnosť slovenského hospodárstva. Financovanie výskumu a vývoja v 
SR je charakterizované prevahou verejného financovania, predovšetkým zo zdrojov 
štrukturálnych fondov. Aj keď štrukturálne fondy budú aj v budúcnosti tvoriť výraznú časť 
financovania výskumu, vývoja a inovácií, je nevyhnutné zvyšovať podiel súkromného sektora 
na financovaní výskumno-vývojových procesov. Vyplýva to z materiálu MŠVVaŠ SR 
s názvom Správa o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2012. 

Tvorcovia materiálu sa v správe zaoberajú aj zdrojmi z Európskej únie. Hlavný nástroj 
Európskeho spoločenstva na financovanie výskumu a vývoja technológií v Európe je siedmy 
rámcový program EÚ pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity. Na obdobie 
rokov 2007 až 2013 bol naplánovaný s rozpočtom 50,5 miliardy eur. Slovensko sa v ňom 
vyznačuje nízkou aktivitou výskumno-vývojovej základne v európskom meradle. 

V počte žiadostí na výskumníka je Slovensko na poslednom mieste z krajín EÚ. 
Slovensko je zároveň z 27 krajín únie na 21. mieste podľa pridelených finančných 
prostriedkov, za obdobie od januára 2007 do júna 2013 Slovensko získalo celkový príspevok 
59,24 milióna eur. Naša krajina má tiež nízku úspešnosť účasti, a to 15,8 %, pričom priemer 
EÚ je 22 %. Z 1 990 podaných návrhov projektov s 2 503 účastníkmi zo Slovenska bolo 
schválených 319 projektov s 396 účastníkmi. Nízke je aj financovanie v rámci rámcového 
programu EÚ u nás, a to na úrovni 10,3 %, pričom priemer v únii je 20 %. 

Podľa autorov správy sa tiež Slovensko dostalo do paradoxnej situácie, keď sa 
financovanie zo štrukturálnych fondov v oblasti výskumu a vývoja stalo dominantným. 
Namiesto nárastu financovania z národných zdrojov prišlo k jeho poklesu, píše sa v správe. V 
posledných rokoch navyše ešte klesá aj rozpočet Agentúry na podporu výskumu a vývoja, 
ktorá je rozpočtovou organizáciou ministerstva školstva a jej rozpočet je v súčasnosti na 
úrovni 20,5 milióna eur ročne. 

 
Graf 1 Štruktúra výdavkov na výskum a vývoj podľa zdrojov financovania 
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Program Horizont 2020 je doteraz najväčším rámcovým programom EÚ pre výskum a 
inovácie so sedemročným rozpočtom v hodnote takmer 80 miliárd EUR. Tlačová správa 
Európskej komisie uvádza, že v decembri 2013 prvýkrát predstavila Európska komisia výzvy 
na predloženie návrhov na projekty v rámci programu Horizont 2020, ktorý je programom 
Európskej únie pre výskum a inovácie v hodnote 80 miliárd EUR. V prvých dvoch rokoch 
jeho fungovania bude k dispozícii viac ako 15 miliárd EUR, pričom tieto finančné prostriedky 
sú určené na stimuláciu znalostnej ekonomiky Európy a riešenie problémov, čo povedie k 
zmene životov ľudí. Patrí sem 12 oblastí, na ktoré budú opatrenia v rokoch 2014 – 2015 
zamerané. Komisia prvýkrát stanovila priority financovania na obdobie dvoch rokov, čím 
výskumným pracovníkom a podnikom zabezpečila viac istoty, než kedykoľvek predtým, 
pokiaľ ide o nasmerovanie politiky EÚ v oblasti výskumu. V prípade väčšiny výziev, ktoré 
budú financované z rozpočtu na rok 2014, možno projekty prihlásiť už od roku 2013, pričom 
ďalšie výzvy budú nasledovať v priebehu nasledujúceho roka. Len na samotné výzvy 
financované z rozpočtu na rok 2014 bolo vyčlenených približne 7,8 miliardy EUR a 
financovanie sa zameriava na tieto tri kľúčové piliere programu Horizont 2020: 

Excelentná veda: Približne 3 miliardy EUR vrátane 1,7 miliardy EUR na granty z 
Európskej rady pre výskum pre špičkových vedcov a 800 miliónov EUR na štipendiá Marie 
Skłodowska-Curie pre mladých výskumných pracovníkov. 

Vedúce postavenie priemyslu: 1,8 miliardy EUR na podporu vedúceho postavenia 
Európy v priemysle v oblastiach ako IKT, nanotechnológie, pokročilé výrobné technológie, 
robotika, biotechnológie a vesmír. 

Spoločenské výzvy: 2,8 miliardy EUR na inovačné projekty, ktoré sú zamerané na 
riešenie spoločenských výziev programu Horizont 2020 v týchto siedmich oblastiach: zdravie; 
poľnohospodárstvo, námorný priestor a biohospodárstvo; energetika; doprava; opatrenia v 
oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín; reflexívne 
spoločnosti; bezpečnosť. 

 
Podpora výskumu a vývoja v kontexte RIS3 SK a Horizontu 2020 pokrýva celý 

inovačný cyklus. RIS3 SK bude realizovaná prostredníctvom 2-ročných akčných plánov 
s možnosťou aktualizácie podľa hospodárskych a spoločenských podmienok a výziev.  
RIS3 SK bola vytvorená na základe analýzy silných a slabých stránok SR, skutočných 
výskumných a hospodárskych kapacít (analýzy vedy a techniky, podnikateľského prostredia, 
exportných trendov). Priority výskumu a vývoja vychádzajú z programu Horizont 2020. 

Hlavným cieľom je podnietiť štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom 
k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo výskume 
a inováciách s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života. 
Strategickými cieľmi sú: 

1. Prehlbovať integráciu a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, ktoré zvyšujú 
miestnu pridanú hodnotu, prostredníctvom spolupráce miestnych dodávateľských reťazcov 
a podporu ich vzájomného sieťovania.  

2. Zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti 
a lokálnej relevantnosti. 

3. Vytvoriť dynamickú, otvorenú a inkluzívnu inovatívnu spoločnosť ako jeden 
z predpokladov pre zlepšenie kvality života.  

4. Zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko. 
Dôraz sa kladie na riešenie veľkých spoločenských výziev (nové zdroje energií, zelená 

doprava, klimatické zmeny). Jednotná sadzba financovania vo výške 100% priamych 
oprávnených nákladov na projekt pre všetky subjekty, okrem aktivít blízkych trhu, kde je 
určená sadzba vo výške 70% (demonštračné aktivity). Podporou pre zvýšenie účasti SR je 

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_Highlight_WP_2014.pdf
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koordinácia všetkých podporných štruktúr prostredníctvom MŠVVaŠ SR, ako aj spolupráca 
s CVTI SR a APVV ako partnerskými organizáciami.  

 
Správa o vedeckovýskumnej činnosti Technickej univerzity, ktorá bilancuje činnosť  

univerzity za rok 2013, nadväzuje na Správy jej fakúlt, podklady z personálneho 
a ekonomického oddelenia, účtovníctva, ako aj z ostatných organizačných súčastí. V tejto 
správe sú zachytené nielen všetky najdôležitejšie údaje za rok 2013, ale aj vývojové trendy 
hlavných ukazovateľov kvality vedeckovýskumnej činnosti. Cieľom predkladanej správy je 
preto podať ucelený pohľad na stav vedeckovýskumnej činnosti na TU vo Zvolene za 
hodnotený rok a zároveň v niektorých oblastiach porovnať postavenie univerzity s inými na 
Slovensku. 

 
Podľa schváleného Dlhodobého zámeru je Strategickým zámerom TU vo Zvolene 

internacionalizácia vzdelávania, vedeckého bádania a využitia poznatkov, ako aj ďalší rozvoj 
statusu univerzitnej vysokej školy, zvýraznenie postavenia TU vo Zvolene v rámci 
európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a zapojenie sa do budovania európskej 
vedomostnej spoločnosti v rámci svojej profilácie s posilnením svojej jedinečnosti v systéme 
vysokého školstva SR. 

Rok  2013 je tretím rokom plnenia  rozvojových programov Dlhodobého zámeru TU 
vo Zvolene na roky 2011-2016. Cieľom rozvojového programu Veda, výskum a umenie je 
dosiahnuť medzinárodne akceptovateľné výsledky vo výskume a umeleckej činnosti aj 
prostredníctvom schválených nosných smerov na fakultách: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. 2. 2013 osem vysokých škôl SR orientovaných na výskum v technických a 

prírodných vedných odboroch, medzi nimi aj TU vo Zvolene, založilo Zduženie výskumne a 
technicky orientovaných univerzít SR, ktoré si za svoj cieľ kladie vytváranie a 
presadzovanie lepších materiálnych a ekonomických podmienok pre vedeckovýskumnú 
činnosť na univerzitách. Združenie chcú členské univerzity využiť ako priestor pre zlepšenie 
vzájomnej kooperácie, intenzifikácie komunikácie, výmeny názorov a informácií a nástroj 
systematického objasňovania mimoriadneho a nezastupiteľného významu výskumu na 
vysokých školách pre rozvoj spoločnosti. Pri vysvetľovaní cieľov združenia uviedol 

Lesnícka fakulta 
 
Adaptívny manažment lesov SR (nosný 
smer zahrňuje všetky funkcie lesa od 
pestovania cez ťažbu a dopravu dreva, 
ekológiu lesa, lesnícku ekonomiku 
a ochranu lesa a poľovníctvo) 
 
 
 

Drevárska fakulta 
 
Transformácia drevnej suroviny na 
výrobky novej generácie, dizajn a tvorba 
nábytku, konštrukcia drevených stavieb, 
protipožiarna ochrana a integrovaná 
bezpečnosť, energetické využitie dreva, 
ekonomické a marketingové aspekty 
efektívneho zhodnocovania dreva 
 

Fakulta ekológie a environmentalistiky 
 
Biodiverzita, ekologické princípy tvorby 
a ochrany krajiny, riadenie ochrany 
a monitoring kvality životného prostredia, 
ekologizácia technologických procesov 
a hospodárenie s odpadmi 

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 
 
Vývoj a posudzovanie kvality lesníckych 
a drevospracujúcich strojov, znižovanie 
materiálovej a energetickej náročnosti, 
využitie nových energetických zdrojov 
(trvalo obnoviteľné zdroje, biomasa) 
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prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. rektor Slovenskej technickej univerzity, jeden zo 
signatárov zmluvy o združení: "Naším cieľom je jasnejšie artikulovať potreby, ale aj význam 
vedeckého výskumu na univerzitách pre slovenskú spoločnosť. Vysoké školy spoločne majú 
najväčšiu výskumnú kapacitu, ale aj medzinárodne akceptované výkony vo vede, 
produkované na Slovensku, o čom sa málo vie." 

 

Veda, technika, výskum a vývoj vo svojej vzájomnej previazanosti a jednote má 
podobne ako vzdelávanie rozhodujúci a strategický význam pre Technickú univerzitu vo 
Zvolene. Vedeckovýskumná a tvorivá činnosť je neoddeliteľnou súčasťou aktivít 
akademických pracovníkov univerzity, má významné a rovnocenné postavenie ako 
pedagogická činnosť a predstavuje významný modernizovaný prvok univerzitného života. 

Technická univerzita vo Zvolene je v súčasnosti stabilizovaná a v najdôležitejších 
ukazovateľoch úspešná výskumná a vzdelávacia inštitúcia s vyváženou organizačnou 
štruktúrou a zázemím podporných pracovísk, dobrou vedeckovýskumnou základňou  
a vyspelým pedagogickým zborom. 

 

1 Hodnotenie vysokých škôl ARRA a postavenie TUZVO  
 

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zrealizovala v poradí už 
deviate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné 
a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania (počty študentov, pedagógov, atraktivita štúdia)  
a výskumu (počty publikácií a citácií, granty a doktorandské štúdium) jednotlivých fakúlt za 
rok 2012 (resp. za obdobie 2003-2012 publikácie a citácie v medzinárodných databázach Web 
of Knowledge a za obdobie 2008-2012 v databáze CREPČ). 

Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 103 fakúlt 
verejných a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. V tomto roku bola 
čiastočne modifikovaná metodika pri kritériách týkajúcich sa publikácií a citácií v skupinách 
FILOZOF, TEOLOG, PEDAGOG, UMEL a PRAVO, kde bolo vďaka rozšíreniu lokálnych 
databáz pridané obdobie jedného roka pri publikáciách zahrnutých v CREPČ (Centrálny 
register evidencie publikačnej činnosti) a univerzitných knižniciach. Pri lokálnych databázach 
sa teda hodnotí dlhšie obdobie ako počas predchádzajúceho roka. Podobná zmena nastala aj  
u kritéria nezamestnanosti, kde bolo rozšírené obdobie zberu dát a pre tento rok je hodnotené 
trojročné a nie jednoročné obdobie. Tým sa zmenšili výrazné rozdiely v bodovom hodnotení 
vyplývajúce z medziročných výkyvov a zlepšila sa tak výpovedná hodnota ukazovateľov.  

Napriek zmenám metodiky možno konštatovať, že výrazné relatívne zmeny oproti 
minuloročnému rankingu boli zaznamenané len výnimočne. Vo viacerých skupinách zostali 
na 1. mieste tradiční (dlhoroční) lídri, ako je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 
STU (skupina TECH), Jesseniova lekárska fakulta UK (skupina MED), Ekonomická fakulta 
TUKE (EKONOM), či čiastočne aj Fakulta matematiky fyziky a informatiky UK (skupina 
PRIR), ktoré stabilne plnia všetky kritériá na veľmi dobrej úrovni.  

Jedným z najzaujímavejších zistení pre tento rok je vývoj záujmu o štúdium, 
vyjadrený najmä počtom uchádzačov prihlásených na štúdium na VŠ. Až na vyššie 
spomenutých lídrov a niekoľko fakúlt STU a EU, bol u takmer všetkých ostatných fakúlt 
zaznamenaný medziročný pokles záujmu o štúdium. Aj keď počet prihlasených od roku 2007 
každým rokom postupne klesá (z takmer 85 000 len na 60 000), v tomto roku bola prvýkrát 
prekročená hranica, pri ktorej je počet prihlásených uchádzačov nižší, ako plánovaný počet 
prijatých. Počet prihlásených v porovnaní s počtom ľudí narodených pred 19 rokmi (primárny 
vek uchádzača o štúdium), je viac ako pravdepodobné, že počas najbližších rokov sa trend 
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meniť nebude a aj naďalej bude pokračovať pokles záujmu o štúdium, ktorý dosiahne 
predpokladané minimum v rokoch 2020 až 2022 a k súčasnej úrovni by sa záujem 
uchádzačov mohol priblížiť až okolo roku 2030. Z uvedeného vyplýva, že jednotlivé školy 
budú musieť o študenta viac bojovať preukázanou kvalitou, čo sa čiastočne prejavuje už teraz 
– pokles záujmu o štúdium je menej výrazný u kvalitnejších fakúlt a ako jedni z mála 
zaznamenali nárast záujmu práve stabilní lídri vo svojich skupinách.  

Ako môžeme vidieť z tabuľky 1, v roku 2013 si svoje postavenie polepšila LF, ktorá 
sa dostala na 1. miesto. Svoje postavenie si udržala len jedna fakulta v porovnaní s rokom 
2012 (FEE). Zhoršenie postavenia zaznamenáva DF a FEVT - pokles o jednu priečku. 

 
Tabuľka 1 Rebríček hodnotenia (poradie) fakúlt v jednotlivých skupinách 
Skupina podľa ARRA Fakulta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Skupina AGRO. 
(hodnotených 6 fakúlt) LF 2. 

(64,0) 
2. 

(66,4) 
2. 

(70,9) 
2. 

(76,4) 
2. 

(74,4) 
1. 

(78,9) 
Skupina AGRO. 
(hodnotených 6 fakúlt) DF 5. 

(45,4) 
5. 

(46,9) 
4. 

(52,8) 
5. 

(49,5) 
5. 

(45,8) 
6. 

(45,2) 
Skupina PRIR. 
(hodnotených 8 fakúlt) FEE 5. 

(43,3) 
5. 

(39,6) 
5. 

(42,6) 
5. 

(42,8) 
6. 

(40,3) 
6. 

(40,0) 
Skupina TECH. 
(hodnotených 23 fakúlt) FEVT 19. 

(35,7) 
17. 

(35,7) 
20. 

(36,8) 
20. 

(30,9) 
21. 

(27,1) 
22. 

(25,4) 
Zdroj: Akademická rankingová a ratingová agentúra  
Pozn. v zátvorkách je uvedený priemer za daný rok 
 

Z hľadiska výskumu treba vyzdvihnúť pozitívny fakt, že výskumná produktivita nielen 
medziročne ale aj dlhodobejšie rastie viac ako dvojnásobnou rýchlosťou ako je svetový 
priemer. Zaostávanie je naďalej značné, ale na druhej strane sa objavuje aj čoraz vyšší počet 
nadpriemerných či špičkových výskumných tímov a jednotlivcov, ktorí systematicky pracujú 
na zlepšovaní slovenskej vedy a výskumu. Toto dobiehanie je ešte výraznejšie  
u ekonomických a spoločenských vied, ktoré boli dlhú dobu v medzinárodnom porovnaní 
prakticky neviditeľné. Za dvojročné obdobie tu ale vzrástol počet prác o viac ako polovicu  
a citovanosť si polepšila ešte oveľa výraznejšie (o 140% pre ekonomické a o viac ako 180% 
pre spoločenské vedy). Aj keď v absolútnych číslach zaostávame pri spoločenských  
a ekonomických vedách za svetom oveľa viac ako je tomu u prírodných, technických  
a lekárskych vied, trendy ukazujú, že aj tieto odbory sa pomaly otvárajú svetu a snažia sa 
pôsobiť aj v medzinárodnom prostredí. 
 
Tabuľka 2 Hodnotenie výskumného potenciálu fakúlt 

Fakulta (skupina) 
Publikácie a 

citácie 
Doktorandské 

štúdium 
Grantové 

prostriedky 
Priemer 
v roku 
2012 

Priemer 
v roku 
2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

LF (AGRO) 78 85 85 78 82 83 78 78 100 81,67 89,33 
DF (AGRO) 22 26 31 58 54 63 29 24 13 34,67 35,67 
FEE (PRIR) 25 28 16 38 39 45 32 36 36 34,33 32,33 
FEVT (TECH) 2 4 5 27 31 26 12 9 7 14,67 12,67 

Zdroj: Akademická rankingová a ratingová agentúra 
 
 Z uvedenej tabuľky 2 je jasné, že najlepšie postavenie medzi fakultami na TUZVO má 
Lesnícka fakulta (priemer kritériá výskum je 89,33), ktorá vyniká vo všetkých hodnotených 
kritériách výskumného potenciálu. V porovnaní s minulým rokom svoju pozíciu z hľadiska 
výskumného potenciálu najlepšie posilnila Drevárska fakulta, pretože v 2 hodnotených 
ukazovateľoch zvýšila svoje bodové hodnotenie. Fakulta ekológie a environmentalistiky ako 
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aj Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky zhoršili svoje postavenie v priemere o 2 
rakingové body.  

 

2 Personálne a informačné zabezpečenie vedecko-výskumnej 
a vedecko-technickej činnosti 

 

2.1 Personálne zabezpečenie výskumnej činnosti 
 
Na riešení projektov sa podieľali akademickí zamestnanci (ďalej aj AZ) tak, ako je 

uvedené v tabuľke 3.   
 

Tabuľka 3 Štruktúra akademických zamestnancov (stav k 31. 12. 2013) 

Pracovisko Pedagogickí pracovníci Pracovníci 
VVz Spolu prof. doc. OA Spolu 

LF 14 20 32 66 36 102 
DF 13 24 68 105 15 120 
FEE 5 11 29 45 7 52 
FEVT 3 9 23 35 1 36 
OOS 0 0 15 15 2 17 
TUZVO 35 64 167 266 61 327 
Pozn. PAZ = počet akademických zamestnancov (pedagogickí pracovníci + výskumní pracovníci s VŠ 
vzdelaním) 
 

V nasledujúcej tabuľke 4 je prehľad riešiteľských kapacít pedagogických 
a výskumných pracovníkov po fakultách, ako aj za celú univerzitu na projektoch v roku 2013. 
Svoju riešiteľskú kapacitu pracovníci už tradične sústreďujú najmä do riešenia grantových 
projektov. 
 
Tabuľka 4 Štruktúra riešiteľských kapacít na projektoch 

  Riešiteľská kapacita Pracovníci spolu 
Grantové projekty Ostatné projekty Projekty zo ŠF 

Pedagog. 
prac. 

Pracov. 
výskumu 

Pedagog. 
prac. 

Pracov. 
výskumu 

Pedagog. 
prac. 

Pracov.  
výskumu 

Pedagog. 
prac. 

Pracov.  
výskumu 

LF 37 750 52 815 28 244 28 250 4 707 3 712 70 701 84 777 
DF 91 230 35 775 800 0 18 100 2 200 110 130 37 975 

FEE 54 350 27 750 0 0 0 0 54 350 27 750 
FEVT 12 400 1 500 2 956 0 6 504 0 21 860 1 500 

TUZVO 
195 730 117 840 32 000 28 250 29 311 5 912 257 041 152 002 
313 570 (314 074) 60 250 (19 879) 35 223 (40 196) 409 043 (374 149) 

Pozn. hodnota v zátvorke je údaj z roku 2012 
 
Z tabuľky 4 vyplýva, že výrazné zmeny riešiteľských kapacít v hodinách nastali 

hlavne u ostatných projektoch. Pri grantových projektoch nastal pokles o 0,2% a u projektoch 
zo ŠF pokles o 14%.  Naopak pri ostatných projektoch došlo k výraznému zvýšeniu 
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riešiteľských kapacít až o 203%. Ak zhodnotíme stav za univerzitu ako celok, môžeme 
skonštatovať, že v porovnaní s rokom 2012 došlo k nárastu riešiteľskej kapacity až o 34 894 
hodín (9,3%).  
 

2.2 Vedecký kvalifikačný rast na Technickej univerzite vo Zvolene  
 
K 31. 12. 2013 má TU vo Zvolene priznané uskutočňovať habilitačné konania 

a konania na vymenúvanie profesorov v nasledujúcich odboroch: 

- 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo 

- 4.3.4 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií  

- 5.2.43 Technológia spracovania dreva 

- 5.2.44 Štruktúra a vlastnosti dreva 

- 5.2.50 Výrobná technika 

- 6.2.2 Pestovanie lesa 

- 6.2.4 Lesnícka fytológia 

 
V roku 2013 Vedecká rada TUZVO schválila Organizačnú smernicu č. 9/2013 

Vykonávacie predpisy Technickej univerzity vo Zvolene k vyhláške MŠSR č. 6/2005 Z.z. 
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších 
predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 10. 12. 2013.  

V priebehu roka 2013 sa uskutočnili na TU vo Zvolene dve habilitačné konania.  

Prezidenti SR a ČR vymenovali v sledovanom roku za profesorov nasledovných 
pracovníkov univerzity: 

- prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. v odbore „Technológia spracovania dreva“, 
pracovníka Katedry nábytku a drevárskych výrobkov, Drevárskej fakulty.  

- prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera v odbore „Ekologie“, pracovníka Katedry 
prírodného prostredia, Lesníckej fakulty. Vymenúvacie konanie sa uskutočnilo na 
České zemědělské univerzitě v Praze. 

Docentské dekréty boli odovzdané nasledovným pracovníkom univerzity: 
- doc. Ing. Vladimírovi Kubovčíkovi, PhD. v odbore „Všeobecná ekológia 

a ekológia jedinca a populácií“, ktorý je pracovníkom Katedry biológie 
a všeobecnej ekológie, Fakulty ekológie a environmentalistiky.  

- doc. Mgr. Elene Pivarčiovej, PhD. v odbore „Řízení strojů a procesů“, ktorá je 
pracovníčkou Katedry informatiky a automatizačnej techniky Fakulty 
environmentálnej a výrobnej techniky. Habilitačné konanie sa uskutočnilo na 
Českém vysokém učení technickém v Praze.  

- doc. PaedDr. Ľubošovi Krišťákovi, PhD. v odbore „Teória vyučovania fyziky“, 
ktorý je pracovníkom Katedry fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky 
Drevárskej fakulty. Habilitačné konanie sa uskutočnilo na Univerzite Komenského 
v Bratislave. 

Na základe uvedenej Organizačnej smernice č. 9/2013 bolo posúdených 5 žiadostí 
plnenia kritérií pre habilitačné a vymenúvacie konanie na TUZVO prorektorom pre 
vedeckovýskumnú činnosť. Všetci kandidáti plnili požadované minimálne kritériá a dostali 
odporučenie podať žiadosť o habilitačné alebo vymenúvacie konanie predsedom Vedeckých 
rád fakúlt. V roku 2013 začali 4 habilitačné a 1 vymenúvacie konanie.  
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V sledovanom roku sa pripravovala Organizačná smernica Vykonávacie predpisy TU 
vo Zvolene k vyhláške č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej 
spôsobilosti vedeckých pracovníkov v znení neskorších predpisov, ktorá bola schválená vo 
Vedení TU pod číslom 1/2014. Táto smernica nadobudla platnosť a účinnosť dňa 22. 1. 2014. 

 

2.3 Informačné zabezpečenie výskumnej činnosti 
 

V roku 2013 pracovala na TUZVO pracovná skupina, ktorá riešila využívanie 
univerzitného informačného systému vo vede a výskume v týchto konkrétnych oblastiach: 

- doktorandské štúdium, 
- projektová činnosť, 
- publikačná činnosť, 
- životopisy. 
 
V rámci doktorandského štúdia sa riešilo v UIS vypracovanie individuálneho 

študijného plánu doktoranda a ročného hodnotenia doktorandov. Bude potrebné doriešiť 
protokoly na skúšky, dizertačnú skúšku a obhajobu doktorandov. 

V rámci evidencie projektov boli vložené aktuálne riešené projekty v roku 2013 
v základnej informácii. Vkladanie projektov sa bude ďalej uskutočňovať už pri jeho podávaní. 
Bol vypracovaný manuál na zadávanie projektov do UIS. Vložený projekt generuje krycí list. 
Aplikácia o projektoch umožňuje riešiteľom využívať aj ďalšie moduly pri manažmente 
projektov. 

UIS obsahuje všetky publikácie zamestnancov univerzity od roku 2000. Databáza je 
dávkovo aktualizovaná. Pracuje sa na zobrazovaní kategórie publikačnej činnosti uvedenej vo 
Vyhláške MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti 
a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Ďalej bude potrebné prepojiť databázu 
projektov s databázou publikácií.  
 Po vložení osobných údajov generuje UIS životopisy vo forme Europassu. 

 

3 Výsledky dosiahnuté pri riešení projektov vedy a výskumu  
 

Vedecké bádanie musí byť prirodzenou súčasťou funkcie všetkých vysokých škôl, 
pretože okrem širšieho poslania je nevyhnutným predpokladom aj pre úroveň vlastného 
výchovného a vzdelávacieho zamerania. Spojitosť vedeckej a výchovno-vzdelávacej práce je 
zárukou, že vysoké školy pripravia odborníkov schopných využívať vedecké poznatky vo 
svojej práci, zúčastňovať sa na tvorbe nových poznatkov a realizovať náročné úlohy 
v konkrétnych spoločenských podmienkach. Vysoké školy sú miestom, kde sa hlavne 
objavujú vedecké talenty, vychovávajú sa pracovníci pre vedeckú prácu pre potreby vlastných 
ústavov alebo pre iné vedecké a odborné zariadenia a takto sa obnovuje vedecká a výskumná 
základňa spoločnosti. Vedeckovýskumná a tvorivá činnosť je neoddeliteľnou súčasťou aktivít 
akademických pracovníkov TU vo Zvolene, má významné a rovnocenné postavenie ako 
pedagogická činnosť a predstavuje významný modernizovaný prvok univerzitného života. TU 
vo Zvolene je v súčasnosti stabilizovaná a v najdôležitejších ukazovateľoch úspešná 
výskumná a vzdelávacia inštitúcia s vyváženou organizačnou štruktúrou a zázemím 



Správa VVČ 2013 

 - 12 - 

podporných pracovísk, solídnou vedeckovýskumnou základňou a vyspelým pedagogickým 
zborom. 

V štruktúre potenciálnej grantovej podpory TU vo Zvolene organizovala v roku 2013 
svoj vedecký výskum v týchto kategóriách: 

a) medzinárodná úroveň –projekty s podporou európskych zdrojov (7 RP, COST), 
b) operačné programy zo zdrojov Európskej únie (Výskumné projekty zo Štrukturálnych 

fondov EÚ), 
c) národná úroveň – grantové agentúry spravované MŠVVaŠ SR, ktoré sú zamerané na 

základný, aplikovaný a edukačný výskum (VEGA, KEGA, APVV), 
d) univerzitná úroveň – Interná projektová agentúra TUZVO. 

 

3.1 Medzinárodná spolupráca a projekty vedeckej a vedecko-technickej 
spolupráce  

 
Riešiteľské tímy boli v roku 2013 zapojené do riešenia dvoch medzinárodných 

vedeckovýskumných projektov (projekty 7 RP) a 8 projektov akcií COST. 
Pracovníci TU dlhodobo spolupracujú s viacerými zahraničnými výskumnými ústavmi 

a univerzitami (Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Maďarsko, Bulharsko, 
Rusko, Veľká Británia, Čína, Grécko, Portugalsko, USA, Kanada).  
 

V roku 2013 boli na TU vo Zvolene riešené nasledovné medzinárodné projekty: 
7RP/INTEGRAL – Future-oriented integrated management of European forest landscapes. 
Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Tuček, CSc.  

V pracovnom balíku č. 3. boli dokončené správy za prvú etapu výskumu – case study 
reporty za obidve experimentálne územia. Druhá etapa výskumu je zameraná na vytvorenie 
možných scenárov budúceho vývoja obhospodarovania lesov v experimentálnych územiach. 
V súlade s participatívnym charakterom projektu sa pripravili a realizovali pracovné semináre 
s aktérmi z obidvoch experimentálnych území. Najdôležitejším výstupom seminárov bola 
štrukturálna analýza faktorov, výsledky ktorej v ďalšej etape využili na výber kľúčových 
faktorov a ich manifestácii pre prípravu scenárov budúceho vývoja. Spracovali prvú verziu 
týchto tzv. driver scenárov pre obidve experimentálne územia. Dokumentáciu ako aj výsledky 
vložili do spoločného zdroja informácii o riešení projektu INTEGRAL, ktorý využíva 
technológiu Wikipedie a je dostupný na internetovej adrese 
https://forestwiki.jrc.ec.europa.eu/integral/index.php/Main_Page. 

V pracovnom balíku č. 2. sa zadefinovali možné spôsoby obhospodarovania lesa 
(manažmentové plány) a vypracovali behaviorálne modely vlastníkov a obhospodarovateľov 
lesa vo forme matíc predpokladaných podielov aplikácie manažmentových plánov podľa 
identifikovaných typov vlastníkov, resp. obhospodarovateľov pri realizácii určitého scenára 
budúceho vývoja. Vykonali stratifikáciu vstupných parametrov simulácii rastu lesa 
a kvantifikovali ich podiel na experimentálnych územiach. Začalo sa s modelovaním resp. 
kvantifikáciou plnenia ekosystémových služieb pre vybrané scenáre budúceho vývoja pre 
obidve experimentálne územia. 

V rámci riešenia projektu boli v roku 2013 publikované 3 práce v recenzovaných 
zborníkoch a 2 čiastkové správy o výsledkoch výskumu.  

  
7RP/ECONANOSORB – Ecological application of nanosorbents on the base of natural 
and synthetic ionites and carbons 
Vedúci projektu: doc.  Ing. Ján Sedliačik, PhD.  

https://forestwiki.jrc.ec.europa.eu/integral/index.php/Main_Page
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Projekt je zameraný na nasledovné oblasti výskumu: príprava, charakterizácia 
prírodných a syntetických nano materiálov pre adsorpciu priemyselných toxikantov; príprava, 
stanovenie vlastností a aplikácia kombinovaných adsorbenov na báze uhlíkových 
nanomateriálov; aplikácia nanosorbentov na čistenie odpadových vôd, čistenie vzduchu a 
využitie v nano kompozitných materiáloch, vývoj senzorov priemyselných toxických látok a 
zariadení na báze nano materiálov, riziká a vplyvy aplikácie nano materiálov v drevárskom 
priemysle. V druhom roku riešenia sa riešila modifikácia močovino-formaldehydových 
lepidiel tepelne aktivovaným zeolitom pre zníženie emisie formaldehydu z lepených 
výrobkov. 

 
COST FP0804 - Forest Management Decision Support System (FORSYS) 
Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

Členmi riadiaceho výboru (MC) akcie za Slovenskú republiku boli prof. Ján Tuček z 
KHÚLaG LF a Ing. Andrea Majlingová z KPO DF. Obidvaja sa zúčastnili záverečnej 
konferencie, zasadnutí MC a pracovných skupín v Umei, Švédsko 23. 4. až 27. 4. 2013, 
ktorou sa činnosť akcie oficiálne ukončila. Za najdôležitejší výstup celého projektu možno 
považovať založenie komunity užívateľov DSS v lesníctve – Forest DSS Community of 
Practice (www.forestdss.org), ktorá predstavuje modernú formu ďalšieho pokračovania 
činnosti siete. Ide najmä o vytváranie a využívanie spoločného zdroja informácii vo forme 
štrukturovanejwiki, oboznamovanie členov s aktivitami jednotlivcov a pracovísk, atď. 

 
COST FP0902 - Development and Harmonisation of New Operational Research and 
Assessment Procedures for Sustainable Forest Biomass Supply 
Vedúci projektu: doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. 

V projekte je zapojených 18 krajín. Cieľom COST akcie je vytvoriť spoločnú 
terminológiu problematiky lesnej biomasy, zosúladiť analýzu pracovných procesov a výskum 
metodiky lesníckych operácií, metódy výberu vzoriek, štandardizáciu merania rôznych 
druhov sortimentov surového dreva a energie získanej z lesnej biomasy. Získané poznatky 
vytvoria predpoklady pre transfer technológií orientovaných na spracovanie biomasy na 
energetické účely v rámci Európy. Do projektu sa priebežne implementovali poznatky 
a dosiahnuté výsledky aj z projektu APVV LPP-0420-09. 

 
COST FP1104 - New possibilities for print media and packaging - combining print with 
digital 
Vedúci projektu: doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.; Ing. Ján Parobek, PhD. 

Aktívna účasť na projekte s cieľom podporiť diskusiu o možných výhodách plynúcich 
z nových kombinácií využitia papiera a digitálnych médií. V priebehu roku 2013 sa  v rámci 
projektu generovali štyri pracovné skupiny a špecifikovala sa metodika riešenia  
v jednotlivých oblastiach. Projekt je zameraný na posilnenie inovácií využívajúcich výhody 
oboch druhov médií - tlačených aj elektronických, rovnako ako inovácií, ktoré sú 
kombináciou tlače a elektronických médií. Pre získanie konkurenčnej výhody v spracovaní 
dreva v CPP sa projekt zameria na nové inovácie kombináciou znalostí konečných užívateľov 
výrobkov z dreva s najnovšími technológiami.  Počas riešenia projektu sa v roku 2013 
uskutočnili dve pracovné stretnutia na „IADIS“, Lisabon, Portugalsko  a na „Faculty of 
Natural Sciences and Engineering“, Ľublana, Slovinsko, na ktorých sa zjednocovali 
kompetencie a metodika postupu riešenia jednotlivých partnerov v rámci EÚ. 
 
COST Action FP-1006 - Bringing new functions to wood through surface modification 
Vedúci projektu: prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc. 
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Projekt bol zameraný na skúmanie a prehĺbenie poznatkov o vplyve drsnosti dreva, 
typu náteru a expozičných podmienok na dlhodobú farebnú stabilitu náterov nanesených na 
rôzne druhy dreva vrátane exotických druhov, ako aj na získanie nových poznatkov 
o vzťahoch medzi dobou prirodzeného starnutia dreva a urýchlenému starnutia dreva 
v Xenoteste. 
 
COST action F1201 -  Forest Land Ownership Change in Europe: Significance for 
Management and Policy (FACESMAP) 
Vedúci projektu: doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka 

Hlavnou témou akcie je meniace sa vlastníctvo lesov v Európe. V niektorých 
oblastiach narastá počet tzv. nových vlastníkov lesov, ktorí vlastnia malé výmery lesa, nemajú 
lesnícke alebo poľnohospodárske vzdelanie, žijú ďaleko od svojho majetku a žiadne kapacity 
alebo záujem na ich obhospodarovaní. Na druhej strane niektorí súkromní vlastníci prinášajú 
nové ciele do obhospodarovania vlastného majetku. V transformačných krajinách sa 
obnovovali vlastnícke a užívacie práva k lesnému majetku. Rôznorodosť foriem vlastníctva 
a ich zmeny vytvárajú implementačné problémy pre politiky súvisiace s lesníctvom ako napr. 
ochrana biodiverzity, dodávky dreva a obnoviteľnej energie, zmierňovanie dopadov 
klimatických zmien, rekreácia. Ciele sa budú napĺňať v nasledovných pracovných skupinách 
(WG): WG1 - Formy vlastníctva lesov a motivácie vlastníkov WG2 - Nové prístupy 
k obhospodarovaniu lesov WG3 - Politiky súvisiace s vlastníctvom lesov. V tomto roku sa 
uskutočnili dva stretnutia v Soproni v Maďarsku a v Solsone v Španielsku. Obsahom stretnutí 
bola príprava činnosti pracovných skupín a vytvorenie podskupín a štruktúra správy za 
krajinu. 
 
COST Action FP1207 - Orchestrating forest-related policy analysis in Europe 
(ORCHESTRA) 
Vedúci projektu: doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka 

Cieľom projektu je vytvoriť medzinárodnú sieť pre multidisciplinárnu spoluprácu 
medzi sociológmi, politológmi, ekonómami v interakcii s rôznymi aktérmi politík súvisiacich 
s lesníctvom. Špeciálne by mala byť sieť zameraná na európske procesy v kontexte Európe 
2020 a politiku rozvoja vidieka s cieľom podporiť koherentnosť cieľov verejnej politiky 
a účinnosť opatrení verejných politík súvisiacich s lesníctvom. Príprava opatrení verejných 
politík súvisiacich s lesníctvom pre viacúrovňové a viacsektorové spravovanie s veľkým 
počtom aktérov. Je výzvou odhadnúť a predpovedať ekonomické, sociálne a environmentálne 
dopady. Pre koordináciu aktivít vo formulácii a implementácii týchto politík na rôznych 
úrovniach a v rôznych sektoroch sú potrebné nové prístupy analýzy lesníckej politiky. Na 
základe novšieho vývoja v sociológii, politológii, ekonómii a kvantitatívnom modelovaní má 
projekt tieto čiastkové ciele: Analýza cieľov rôznych politík s vplyvom na lesníctvo, ktoré sú 
implementované na nadnárodnej, národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni, Modely 
zlepšenej integrovanej analýzy lesníckej politiky, Hľadanie vzorových príkladov a vývoj 
nových metodík pre analýzu a modelovanie politík súvisiacich s lesníctvom. V tomto roku sa 
uskutočnili dva stretnutia – v Joensuu (Fínsko) a stretnutie pracovnej skupiny 1 v Prahe. 
Predmetom stretnutí bolo dohodnutie pracovného plánu a obsahu správy za krajinu. 

 
FPS COST Action FP1202 -  Strengthening conservation: a key issue for adaptation of 
marginal/peripheral populations of forest tree to climate change in Europe (MaP-FGR) 
Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc. 

Projekt je zameraný na problematiku adaptácie marginálnych a periférnych populácií 
lesných drevín (predovšetkým na južnom okraji areálu) na klimatické zmeny. Projekt stavia 
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na existujúcich údajoch o variabilite neutrálnych aj adaptívnych molekulárnych markérov 
a fenotypovej premenlivosti v terénnych pokusoch, najmä provenienčných. V roku 2013 boli 
dohodnuté postupy zberu dát, témy prípadových štúdií, a začalo sa vytváranie spoločnej 
databázy, do ktorej boli odoslané údaje aj za tím z TU Zvolen. 
 
ESSEM COST Action ES1203 - Enhancing the resilience capacity of SENSitive mountain 
FORest ecosystems under environmental change (SENSFOR)  
Vedúci projektu: doc. Dr. Ing. Viliam Pichler 
 

3.2 Výskumné projekty zo Štrukturálnych fondov EÚ 
 

V  rámci Operačného programu Výskum a vývoj na univerzite riešilo 10 projektov. 
Z toho v 6 projektoch  bola TU vo Zvolene v pozícii hlavného partnera (žiadateľa o NFP) 
a v 4 projektoch  bola v pozícii spolupartnera. 

 
Rekonštrukcia objektu TU vo Zvolene zameraná na vybavenie a technické zhodnotenie 
budov – III. Etapa  

Projekt bol podaný v rámci výzvy OPVaV-2009/5.1//03-SORO, opatrenie 5.1 
Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom 
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Aktivity projektu boli ukončené dňa 
31.10.2012, finančne bol projekt ukončený záverečnou platbou v r. 2013. Výstupom projektu 
je rekonštrukcia Haly vedecko-experimentálnych pracovísk,  jej vybavenie najmodernejšími 
IKT zariadenia a rekonštrukcia Haly vývojových dielní a laboratórií. Z projektu bola 
zabezpečovaná aj modernizácia IKT v ďalších stavebných objektoch TU.  Na riešenie 
projektu bola schválená max. výška  nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výške 
3,871 mil. EUR 

 
Centrum excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy  

Projekt bol podaný v rámci výzvy OPVaV-2008/2.1/01-SORO, opatrenie 2.1 
„Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu 
a podpora nadregionálnej spolupráce“. Hlavným riešiteľom projektu je Lesnícka fakulta. 
Partnermi projektu sú Národné lesnícke centrum a Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie 
vied. Aktivity projektu boli ukončené dňa 31.5.2012, ale záverečná žiadosť o platbu nebola 
ešte poukázaná. Schválená max. výška nenávratného finančného príspevku pre TU vo 
Zvolene je vo výške 0,919 mil. EUR.  

 
Dobudovanie centra excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy  

Projekt bol podaný v rámci výzvy OPVaV-2009/2.1/02-SORO, opatrenie 2.1 Podpora 
sieti excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 
nadregionálnej spolupráce. Projekt nadväzuje na projekt, ktorý bol schválený v rámci výzvy 
OPVaV-2008/2.1/01-SORO. Hlavným riešiteľom je Lesnícka fakulta a jej partnermi sú 
Národné lesnícke centrum a Ústav ekológie lesa. Na riešenie projektu bola pre TU vo Zvolene 
schválená max. výška NFP vo výške 2,145 mil. EUR. 

 
RELAZ I - Aplikovaný výskum a vývoj špeciálnych lanových zariadení – špeciálny lanový 
vozík  

Projekt bol podaný v rámci výzvy OPVaV-2008/2.2/01-SORO, opatrenie 2.2 Prenos 
poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. Aktivity projektu boli 



Správa VVČ 2013 

 - 16 - 

ukončené  dňa 30.6.2012, finančne bol projekt ukončený záverečnou platbou v r.2013.  
Projekt sa realizoval  riešiteľmi z Lesníckej fakulty – Katedry lesnej ťažby a mechanizácie. 
Na riešenie projektu bola schválená max. výška NFP vo výške 0,193 mil. EUR. 
 
RELAZ II - Aplikovaný výskum a vývoj špeciálnych lanových zariadení – špeciálny 
zotrvačník 

Projekt podaný v rámci výzvy OPVaV-2008/2.2/01-SORO, opatrenie 2.2 Prenos 
poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. Aktivity projektu boli 
ukončené  dňa 30.6.2012, finančne bol projekt ukončený záverečnou platbou v r.2013.  
Projekt sa realizoval riešiteľmi z Lesníckej fakulty - Katedry lesnej ťažby a mechanizácie. Na 
riešenie projektu bola schválená výška NFP vo výške 0,282 mil. EUR. 
 
Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine  

Projekt bol podaný v rámci výzvy OPVaV-2009/2.1/03-SORO, opatrenie 2.1 Podpora 
sieti excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 
nadregionálnej spolupráce. Partnerom projektu je Národné lesnícke centrum. Na riešenie 
projektu bola pre TU vo Zvolene schválená výška NFP vo výške 2,564 mil. EUR. 

 
TU vo Zvolene je zapojená v pozícii partnera do nasledujúcich projektov Operačného 

programu Výskum a vývoj: 
Využitie drevného popola v lesnom hospodárstve  

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do 
praxe. Projekt realizuje Katedra prírodného prostredia LF. Aktivity projektu boli ukončené  
dňa 31.12.2012, finančne bol projekt ukončený záverečnou platbou v r.2013.  Na riešenie 
projektu bola pre TU vo Zvolene schválená výška NFP vo výške 0,076 mil. EUR. 

 
Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme 

Opatrenie 2.1 Podpora sieti excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov 
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. Projekt realizuje Katedra prírodného 
prostredia LF. Na riešenie bola pre TU vo Zvolene schválená výška NFP vo výške 0,398 mil. 
EUR. 

 
Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach 
prostredia 

Opatrenie 2.1 Podpora sieti excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov 
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.  Projekt realizuje Katedra prírodného 
prostredia LF. Aktivity projektu boli ukončené  dňa 30.06.2013. Na riešenie projektu bola pre 
TU vo Zvolene schválená výška NFP vo výške 0,690 mil. EUR. 
 
Výskumné centrum systémov dopravnej telematiky 

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do 
praxe. Projekt je realizovaný riešiteľmi z Drevárskej fakulty. Na riešenie projektu bola pre TU 
vo Zvolene schválená výška NFP vo výške 0,125 mil. EUR. 

 
Centrum ďalšieho vzdelávania, Lesnícka fakulta a VŠLP sú zapojené do riešenia 

projektov operačného programu Program rozvoja vidieka.   
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3.3 Projekty podporované z domácich grantových schém - VEGA, 
KEGA   

 

Finančné prostriedky získané z domácich grantových agentúr sú pre univerzitu vo 
všeobecnosti významným finančných príjmom. Je však čoraz ťažšie získať požadované 
prostriedky z MŠVVaŠ SR, i napriek tomu, že projekty sú takmer v každom prípade na 
vysokej odbornej úrovni.  

V roku 2013 sa na TUZVO riešilo spolu 66 projektov (z toho 47 projektov VEGA a 19 
projektov KEGA). Na riešenie týchto projektov univerzita získala 417 180 EUR, čo 
v porovnaní s rokom 2012 znamená pokles o 1,71%.  

 
Graf 2 Prehľad počtu riešených vedeckovýskumných úloh VEGA a KEGA  

 

3.4 Projekty podporované z domácich grantových schém – APVV  
 

Okrem projektov VEGA a KEGA sa na univerzite riešia aj projekty získané v rámci 
všeobecných výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) a projekty bilaterálnej 
spolupráce. Celkovo sa riešilo na univerzite 28 projektov podporených z APVV. 
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Graf 3 Vývoj počtu riešených projektov APVV  
 

Výsledkom riešenia niektorých výskumných projektov (APVV, VEGA)  bol vznik 
originálnych a často krát jedinečných technických riešení, na ktoré si pôvodcovia podali 
v roku 2013 žiadosti o priemyselno-právnu ochranu a to vo forme patentov alebo úžitkových 
vzorov. Podrobnejšie v kapitole 5 Priemyselno-právna ochrana vo forme patentov, úžitkových 
vzorov a dizajnov. 

 

3.5 Inštitucionálne projekty - IPA 
 

Štatút a Rokovací poriadok IPA TUZVO bol aktualizovaný a schválený dňa  
4. februára 2008 pod číslom R-357/2008. Dodatok č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku IPA 
TUZVO, vedený pod číslom R-13451/2012, bol schválený dňa 29.10.2012 vo Vedení 
TUZVO. 

Rok 2013 bol siedmym rokom činnosti IPA TUZVO. Projektová agentúra bola 
zameraná na podporu výskumnej činnosti mladých zamestnancov – pedagogických, 
výskumných pracovníkov ako aj interných doktorandov. Prioritným cieľom IPA je, aby mladí 
pracovníci a doktorandi získali prax a skúsenosti vo vypracovávaní projektov a riadení 
projektového cyklu. Z dlhodobého hľadiska sa predpokladá, že skúsenosti z projektov IPA 
budú stimulom pre získavanie projektov z národných aj medzinárodných agentúr. 

Záujem o získanie finančných prostriedkov na podporu výskumných aktivít z IPA je 
veľký. V roku 2013 bola znížená veková hranica žiadateľa o projekt na 30 rokov, čo malo za 
následok enormné zníženie predložených žiadostí o projekty zo 49 v roku 2012 na 16 v roku 
2013. 

V rámci výzvy v roku 2013 bolo doručených 16 projektov zo všetkých fakúlt 
a jedného pracoviska TUZVO. Najväčší počet žiadostí o projekt bolo z Fakulty 
environmentálnej a výrobnej techniky – 5 projektov. Z Drevárskej fakulty boli podané  
4 projekty. Z Lesníckej fakulty a z Fakulty ekológie a environmentalistiky boli podané po  
3 projekty. Z ostatných organizačných súčastí (Ústav telesnej výchovy a športu) bol podaný  
1 projekt. 

Vývoj počtu schválených žiadostí o výskumné projekty v rokoch 2008 až 2012 podľa 
fakúlt a organizačných súčastí prezentuje graf 4 
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Graf 4 Vývoj počtu riešených výskumných projektov IPA  

 
Projektová rada IPA skonštatovala, že všetky posudky boli kladné a financovanie 

všetkých projektov IPA TUZVO bolo v zmysle platného Štatútu. Všetky záverečné správy 
boli predložené v určenom termíne a spĺňali všetky náležitosti, ktoré boli vo výzve v roku 
2013 uvedené.  

Projektová rada IPA TUZVO zhodnotila priebeh záverečných oponentúr. 
Konštatovala, že všetky projekty boli úspešne obhájené, ciele projektov boli 
naplnené, finančné prostriedky boli čerpané účelne a efektívne.  Riešiteľom projektov IPA 
boli odovzdané certifikáty o úspešnom ukončení riešenia projektu. Záverečné správy 
projektov sú zverejnené na web stránke univerzity. 

  

3.6 Vyhodnotenie žiadostí a úspešnosť podávania projektov 
 

V roku 2013 sa začalo riešenie 6 projektov APVV, ktoré boli schválené v rámci 
Všeobecnej výzvy (VV 2012). Úspešnosť TU v tejto výzve bola 16%. Zodpovední riešitelia 
získali na riešenie týchto projektov v roku 2013 finančné prostriedky vo výške 41 367 EUR.  

V rámci Bilaterálnych výziev APVV začalo v roku 2013 na TU riešenie 2 projektov  
(1 s Portugalskom a 1 s Čínskou ľudovou republikou). Zodpovední riešitelia získali na 
riešenie týchto projektov v roku 2013 finančné prostriedky vo výške 6 300 EUR. Ukončených 
bolo 6 projektov bilaterálnej spolupráce APVV.  

V hodnotenom roku 2013 APVV vyhlásila nasledujúce bilaterálne výzvy, do ktorých 
sa zapojili aj riešitelia z TU: Slovensko-Česko (1 schválený projekt), Slovensko-Maďarsko, 
Slovensko-Ukrajina (1 schválený projekt), Slovensko-Bulharsko. Zatiaľ neboli zverejnené 
výsledky všetkých výziev. 

 

V roku 2013 pracovníci TUZVO predložili celkovo 28 nových žiadostí o dotáciu na 
projekty VEGA a 20 nových žiadostí o dotáciu na projekty KEGA so začiatkom riešenia 
v roku 2014. V zmysle pravidiel VEGA pridelenie dotácie nezávisí len od bodového 
hodnotenia projektu, ale predovšetkým od celkového objemu finančných prostriedkov 
vyčlenených na projekty VEGA v roku 2014. Každým rokom MŠVVaŠ SR znižuje množstvo 
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finančných prostriedkov vyčlenených na riešenie projektov VEGA a KEGA, hoci záujem 
o podávanie žiadostí o projekt je stále pomerne veľký. Nasledujúca tabuľka zobrazuje 
percento úspešnosti TUZVO podávaných projektov v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012.  

 

Tabuľka 5 Úspešnosť podávaných projektov 

  
VEGA KEGA 

2012 2013 2012 2013 
Podané projekty 27 28 17 20 
Financované projekty 11 11 6 7 
Percento úspešnosti 40,74 39,28 35,29 35,00 

 

Rozvoj výskumno-inovačného potenciálu na Technickej univerzite vo Zvolene sa má 
uskutočniť prostredníctvom návrhu projektu zo štrukturálnych fondov univerzitného 
vedeckého parku ENVIRO-TECH. Ciele projektu sú nasledovné: 

1. Výskumná infraštruktúra univerzitného vedeckého parku bude pozostávať so 
synergickej koncentrácie 31 špičkových laboratórií pre oblasť komplexného výskumu lesných 
ekosystémov, výskumu inteligentného využívania dreva ako najdôležitejšej obnoviteľnej 
suroviny cez ekologický a environmentálny výskum až po výskum v environmentálnom 
a inovačnom manažmente. Laboratóriá budú slúžiť na zintenzívnenie medzinárodne 
uznávaného výskumu, účasť v projektoch európskeho vedecko-výskumného priestoru a pre 
intenzívny cielený transfer poznatkov do spoločenskej a hospodárskej praxe doma a v 
zahraničí. IKT a dátové centrum podporí rozvoj výskumno-inovačného potenciálu Technickej 
univerzity prostredníctvom komplexného riešenia zberu, spracovania, prepojenia, ukladania 
a prenosu dát s využitím najvýkonnejších informačno-komunikačných technológií. Moderný 
aplikovaný výskum a inovačný manažment pre potreby hospodárskej praxe vyžaduje využitie 
moderných hardvérových, softvérových a networkových aplikácií, ktoré umožnia 
bezproblémový tok využiteľných informácií z výskumu do praxe a opačne. 

2. Prenos poznatkov z výskumu do spoločenskej praxe v rámci univerzitného 
vedeckého parku bude uskutočňovaný prostredníctvom vybudovania centra transferu 
technológií, inkubátora spin-off a start-up projektov a manažmentu duševného vlastníctva na 
Technickej univerzite vo Zvolene ako komplexného kontaktného bodu pre styk s podnikovou 
a spoločenskou praxou s cieľom odstraňovať bariéry medzi výskumom a vývojom na jednej 
strane a spoločnosťou a hospodárstvom  na druhej strane. Centrum transferu technológií bude 
pozostávať zo štyroch súčastí inovačného manažmentu úzko prepojeného na potreby praxe: 
manažment transferu technológií, projektový manažment, inkubátor a manažment práv 
duševného vlastníctva. Vybudovanie inkubátora pre spin-off a start-up projekty bude slúžiť 
pre mobilizáciu a tvorbu potenciálnych inovácií pre hospodársku a spoločenskú prax 
prostredníctvom zabezpečenia služieb po začiatok komerčnej fázy takýchto inovácií, ktoré 
vznikli na Technickej univerzite vo Zvolene. 

3. Excelentný výskum bude uskutočňovaný prostredníctvom podpory profesionálneho 
návratu slovenských vedeckých pracovníkov (vrátane doktorandov a postdoktorandov), 
pôsobiacich v zahraničí v oblasti biologického a environmentálneho výskumu, na Technickú 
univerzitu vo Zvolene. Excelentný výskum bude ďalej uskutočňovaný pomocou stáží 
špičkových zahraničných vedcov na Technickej univerzite vo Zvolene. 
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3.7 Zdroje financovania  
 
Prehľad o získaných finančných prostriedkoch podľa fakúlt z Európskej komisie v 

rokoch 2012 a 2013 dokumentuje tabuľka 6. 
 

Tabuľka 6 Prehľad o získaných finančných prostriedkoch zo zahraničných zdrojov (v EUR) 

  
LF DF FEE FEVT TUZVO 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

6 RP a 7 RP 
2 692 35 140 15 200 1 900 0 0 0 0 17  892 37 040 

(2) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (3) (2) 
* v zátvorke je uvedený počet projektov 
 

17 892

37 040

6 RP a 7 RP
TUZVO 2013
TUZVO 2012

 
Graf 5 Prehľad objemu pridelených finančných prostriedkov zo zahraničných zdrojov 

v rokoch 2012 a 2013 (v EUR) 
 

Na TUZVO sa riešili 2 projekty 7 RP. Jeden na LF a jeden na DF. V roku 2013 bolo 
Európskou komisiou dofinancované o 107% prostriedkov viac ako minulý rok.   

 
Prehľad dotácií o zdrojoch financovania vedeckej, výskumnej, vývojovej alebo 

umeleckej činnosti získaných v projektovej súťaži z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR ako aj 
agentúry APVV v rokoch 2012 a 2013 dokumentuje tabuľka 7 a graf 6. 
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Tabuľka 7 Prehľad objemu pridelených finančných prostriedkov z domácich zdrojov (v EUR) 

 

VEGA  VEGA KEGA APVV  Spolu  
bežná  kapitálová bežná bežná bežná 
dotácia dotácia dotácia dotácia + kapitálová 

LF 2012 126 232 29 986 14 102 296 405 468 737 
2013 146 059 12 965 25 747 281 034 465 805 

DF 2012 79 303 17 978 20 767 2 000 120 048 
2013 100 017 3 647 32 678 24 077 160 419 

FEE 2012 51 568 9 071 20 778 26 341 107 758 
2013 54 661 855 16 505 63 726 135 747 

FEVT 2012 20 511 12 081 18 043 0 50 635 
2013 7 956 0 10 173 0 18 129 

ABH 2012 0 0 3 916 0 3 916 
2013 0 0 5 917 0 5 917 

Spolu 2012 277 614 69 116 77 606 324 746 751 094 
2013 308 693 17 467 91 020 368 837 786 017 

 

Ako je zrejmé z tabuľky 7 a grafu 6, v roku 2013 TU vo Zvolene získalo z domácich 
zdrojov o 4,6% viac ako v predchádzajúcom roku.  

Na riešenie grantových projektov (VEGA a KEGA) podporovaných MŠVVaŠ SR 
univerzita získala 417 180 EUR, čo v porovnaní s rokom 2012 znamená pokles o 10,3%.  

Na riešenie projektov podporovaných APVV získala univerzita 368 837 EUR, čo 
v porovnaní s rokom 2012 znamená nárast o 13,6%.  

346 730

77 606

324 746

326 160

91 020

368 837

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000

VEGA 

KEGA 

APVV 

TUZVO 2013

TUZVO 2012

 
Graf 6 Prehľad objemu pridelených finančných prostriedkov z domácich zdrojov (v EUR) 

 
Finančné prostriedky na projekty IPA s vyčleňujú z dotácie MŠVVaŠ SR. Pre rok 

2013 bolo schválené orgánmi TUZVO 5% z prostriedkov určených n vedeckovýskumnú 
činnosť. Jeden projekt mohol získať max. 700 eur, podľa podmienok výzvy. Nasledujúca 
tabuľka zobrazuje rozdelenie finančných prostriedkov na projekty podľa fakúlt. 
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Tabuľka 8 Objem pridelených finančných prostriedkov (v EUR) na výskumné projekty IPA 
Rok DF LF FEVT FEE OOS TUZVO 
2008 1 466 362 0 761 0  2 589 
2009 2 242 832 3 562 0 0  6 636 
2010 684 600 700 2 570 0  4 554 
2011 1 972 3 129 2 504 1 335 0  8 940 
2012 1 829 1 386 443 886 443 4 987 
2013 1 285 1 269 1 575 1 361 0  5 490 

 

Úspešnosť fakúlt v získavaní finančných prostriedkov je možné hodnotiť 
objektívnejšie na základe prepočítania objemu finančných prostriedkov získaných z domácich 
a zahraničných zdrojov na jedného akademického zamestnanca. Z tohto dôvodu bol 
realizovaný prepočet pre roky 2012 a 2013. Výsledky sú uvedené v tabuľke 9.  
 
Tabuľka 9 Prepočet pridelených finančných prostriedkov na jedného akademického 
zamestnanca  

Druh 
projektu 

 

LF DF FEE FEVT 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

FP/1AZ FP/1AZ FP/1AZ FP/1AZ FP/1AZ FP/1AZ FP/1AZ FP/1AZ 
APVV 2 994,0 2 755,2 16,4 200,6 487,8 1 225,5 0,0 0,0 
VEGA 1 578,0 1 559,1 797,4 863,9 1 122,9 1 067,6 880,9 221,0 
KEGA 142,4 252,4 170,2 272,3 384,8 317,4 487,6 282,6 
6 RP a 7 RP 27,2 344,5 124,6 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Spolu  4 741,6 4 911,2 1 108,6 1 352,7 1 995,5 2 610,5 1 368,5 503,6 

Pozn. PAZ = počet akademických zamestnancov (pedagogickí pracovníci + výskumní pracovníci s VŠ 
vzdelaním) 

 

Dokreslenie situácie v získavaní finančných prostriedkov po prepočte na jedného 
tvorivého pracovníka zobrazuje graf 7. Situácia na fakultách je nasledovná: 

- LF – v roku 2013 zaznamenala nárast o 170 EUR oproti roku 2012  
(nárast o 3,58%); Nárast je zaznamenaný hlavne v projektoch RP. 

- DF – v roku 2013 zaznamenala nárast o 244 EUR oproti roku 2012  
(nárast o 22,02%). Nárast nastal hlavne v projektoch APVV. 

- FEE – v roku 2013 zaznamenala nárast o 615  EUR oproti roku 2012  
(nárast o 30,82%); Nárast nastal hlavne v projektoch APVV. 

- FEVT – v roku 2013 zaznamenala pokles o 865 EUR oproti roku 2012  
(pokles o 171,74%). Pokles bol zaznamenaný v projektoch VEGA a KEGA. 
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Graf 7 Objem finančných prostriedkov (v EUR) získaných zo všetkých  zdrojov na jedného 

akademického zamestnanca 
 

Najväčší nárast v získavaní finančných prostriedkov z porovnávaných zdrojov 
zaznamenala FEE a najväčší pokles FEVT. 

 
 

4 Publikačná a umelecká činnosť na Technickej univerzite vo 
Zvolene 
 

V roku 2013 bola prerokovaná a schválená vo Vedení TU vo Zvolene Organizačná 
smernica č. 7/2013 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej 
činnosti a ohlasov na Technickej univerzite vo Zvolene, ktorá nadobudla účinnosť 1.9.2013. 
Smernica bola vypracovaná riaditeľkou SLDK v spolupráci s referátom vedeckovýskumnej 
činnosti TUZVO. Odborným garantom bibliografickej registrácie je SLDK a odborným 
garantom na evidenciu umeleckej činnosti je doc. Mgr. Art. Marián Ihring, ArtD., menovaný 
rektorom TUZVO dňa 28. 8. 2013.  

 

4.1 Publikačná činnosť  
 
Publikačná činnosť zamestnancov vysokých škôl na Slovensku je v súčasnosti 

scientometrickým údajom určovania úrovne a kvality vedecko-výskumnej činnosti verejných 
a štátnych vysokých škôl. Podľa zákona o knižniciach (§ 8, ods. 1, písm. c) zákona  
č. 183/2000 o knižniciach) vyplýva akademickým knižniciam na vysokých školách povinnosť 
bibliografickej registrácie publikačnej činnosti vysokoškolských učiteľov, výskumných 
zamestnancov a študentov doktorandského štúdia. Zoznamy publikačnej činnosti sa vyžadujú 
pri akreditácii, pri predkladaní projektov, grantov, pri kvalifikačných postupoch a od roku 
2005 aj pri rozpise dotácií verejným vysokým školám z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.  
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Bibliografická registrácia a vykazovanie publikačnej činnosti spĺňa dve funkcie: 
- registračnú, ktorá spočíva vo vytvorení a uchovávaní záznamov v lokálnych 

bázach dát spolu s pripojenými ohlasmi na tieto publikácie,   
- informačno-prezentačnú, pri ktorej ide o prezentáciu výsledkov 

vedeckovýskumnej, odbornej a umeleckej činnosti vysokých škôl, vedeckých 
ústavov a jednotlivcov. 

Pre registráciu publikácií s rokom vydania 2013 platí Vyhláška MŠVVaŠ SR  
č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri 
evidencie umeleckej činnosti, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2013 a Zákon č. 455/2012 
o vysokých školách Z.z. v znení neskorších predpisov. 

V zmysle citovanej vyhlášky boli zrušené kategórie AEE, AEF, AFI, AFJ, BEC, BED, 
BGH, CAG, CAH a definované nasledujúce nové kategórie publikačnej činnosti:   

- ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
Web of Science alebo SCOPUS  

- ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS  

- AEM - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných  
v databázach Web of Science alebo SCOPUS  

- AEN - Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných  
v databázach Web of Science alebo SCOPUS  

- BDM - Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
Web of Science alebo SCOPUS  

- BDN - Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS  

- CBA - Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov 
publikácií vydaných v zahraničných vydavateľstvách  

- CBB - Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov 
publikácií vydaných v domácich vydavateľstvách  

 
V nasledujúcej tabuľke 10 je uvedený prehľad publikačnej činnosti za roky 2012 

a 2013 na jednotlivých fakultách a ostatných organizačných súčastiach TU vo Zvolene. 
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Tabuľka 10 Publikačná činnosť v rokoch 2012 a 2013 
  LF DF FEE FEVT OOS TU spolu 
Rok 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
PAZ* 99 102 122 120 54 52 37 36 19 17 331 327 

A1 

16 9 17 19 7 9 6 6 0 1 40 42 
3,19% 2,16% 3,77% 4,52% 3,52% 4,71% 2,50% 3,19% 0,00% 1,67% 2,97% 3,08% 

                       
0,16 0,09 0,14 0,16 0,13 0,17 0,16 0,17 0,00 0,06 0,12 0,13 

A2 

31 37 30 54 14 13 11 7 11 9 88 114 
6,19% 8,87% 6,65% 12,86% 7,04% 6,81% 4,58% 3,72% 13,58% 15,00% 6,53% 8,37% 

                       
0,31 0,36 0,25 0,45 0,26 0,25 0,30 0,19 0,58 0,53 0,27 0,35 

B 

23 54 49 62 10 21 2 19 1 3 77 147 
4,59% 12,95% 10,86% 14,76% 5,03% 10,99% 0,83% 10,11% 1,23% 5,00% 5,71% 10,79% 

                        
0,23 0,53 0,40 0,52 0,19 0,40 0,05 0,53 0,05 0,18 0,23 0,45 

C 

431 317 355 285 168 148 221 156 69 47 1 143 884 
86,03% 76,02% 78,71% 67,86% 84,42% 77,49% 92,08% 82,98% 85,19% 78,33% 84,79% 64,90% 
                        

4,35 3,11 2,91 2,38 3,11 2,85 5,97 4,33 3,63 2,76 3,45 2,70 
Spolu  
A1, 
A2, 
B, C 

501 417 451 420 199 191 240 188 81 60 
1 348 1 362 

37,17% 30,62% 33,46% 30,84% 14,76% 14,02% 17,80% 13,80% 33,75% 4,41% 
                        

5,06 4,09 3,70 3,50 3,69 3,67 6,49 5,22 4,26 3,53 4,07 4,17 
*PAZ = počet akademických zamestnancov (pedagogickí pracovníci + výskumní pracovníci s VŠ vzdelaním) 
Poznámka: Počet publikácií v skupine/percento z počtu publikácií v skupine v danom roku/počet publikácií na 
na 1 AZ . (Údaje k 07. 03. 2014) 
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Graf 8 Vývoj publikačnej činnosti (vrátane OOS) v rokoch 2009-2013 

 
Z tabuľky 10 a grafu 8 je evidentné, že v roku 2013 pracovníci univerzity zvýšili svoje 

publikačné aktivity hlavne v kategóriách A2 a B. V kategórii A1 bol zaznamenaný mierny 
nárast publikácií. K výraznejšiemu poklesu došlo v kategórii C (celkovo o 259 kusov, čo 
predstavuje pokles o 29,29%). Celkový počet záznamov v roku 2013 vzrástol oproti roku 
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2012 o 14 kusov, čo predstavuje pre TUZVO nárast o 1%. Treba však podotknúť, že 
evidenciu publikačnej činnosti za rok 2013 je možné dopĺňať do 30. 03. 2014. 
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Graf 9 Publikačná činnosť prepočítaná na 1 akademického zamestnanca v roku 2013 
 
Kategória A1 – Knižné publikácie a vedecké monografie 

Ako môžeme vidieť z tabuľky 9, v tejto kategórii najväčší pokles zaznamenala LF 
v porovnaní s minulým rokom (o 56%), čo v prepočte na jedného AZ je pokles z 0,16 na 0,09. 
Na DF a FEE pozorujeme mierny nárast v sledovanej kategórii (DF o 12% a FEE o 29%). Na 
FEVT nenastal žiadny pohyb, pričom sa znížil počet AZ. Z celkového pohľadu univerzity 
vývoj v kategórii A1 hodnotíme priemerne, nakoľko došlo k miernemu nárastu publikácií 
v tejto kategórii o 5%. 
 
Kategória A2 – Učebné texty a skriptá 

V tejto kategórii nastal najväčší nárast publikácií na DF (o 80%). V porovnaní s rokom 
2012 sa zvýšil počet publikácií pripadajúcich na 1 AZ z 0,25 na 0,45. Miernejší nárast nastal 
na LF, kde sa počet zvýšil o 19%, oproti roku 2012 a podiel pripadajúci na jedného AZ 
vzrástol z 0,31 na 0,36. K poklesu došlo na FEE a OOS (na FEE o 7% a na OOS o 22%). 
K najvýraznejšiemu poklesu v tejto kategórii došlo na FEVT (o 57%), kde výkonnosť jedného 
akademického zamestnanca poklesla z 0,30 na 0,17. Celkovo za TUZVO nastal výrazný 
nárast publikácii v sledovanej kategórii o 30%. 

 
Kategória B – Publikácie vo vedeckých karentovaných časopisoch 

V kategórii B nastal nárast publikácií na všetkých fakultách aj OOS. Na LF o 135%, 
čo v prepočte na jedného AZ predstavuje zmenu z 0,23 na 0,53. Na DF nárast o 27%, čo sa 
odzrkadlilo aj v prepočte na jedného AZ, zmena z 0,40 na 0,52. FEE zaznamenala nárast 
publikácií o 110%, čo v prepočte na jedného AZ predstavuje nárast z 0,19 na 0,40. FEVT 
zaznamenala najväčší nárast v sledovanej kategórii oproti predchádzajúcemu roku o 850%, čo 
v  prepočte na jedného AZ je nárast z 0,05 na 0,53. Na OOS nastal nárast publikácií o 200%, 
čo v prepočte na jedného AZ predstavuje nárast z 0,05 na 0,18. Celkovo v tejto kategórii 
nastal najväčší nárast na TUZVO oproti roku 2012 (o 91%). 
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Kategória C - Publikácie vo vedeckých nekarent. časopisoch a recenzovaných zborníkoch   
Ako obvykle, tak aj v roku 2013 bola táto kategória najpočetnejšia. Na LF nastal 

pokles o 36%, čo v prepočte na AZ je pokles z 4,35 na 3,11. Na DF došlo k poklesu o 25%, 
čo v prepočte na jedného AZ znamená zmenu z 2,91 na 2,38. Na FEE došlo taktiež k poklesu 
o 13%, čo v prepočte na jedného AZ predstavuje zmenu z 3,11 na 2,85. FEVT v tejto 
kategórii zaznamenala pokles o 42% (pokles na 1 AZ z 5,97 na 4,33) a OOS zaznamenali 
pokles o 47% (pokles na 1 AZ z 3,63 na 2,76. Celkovo za TUZVO nastal najväčší pokles 
v všetkých sledovaných kategóriách až o 29%. 

 

4.2 Publikačná činnosť doktorandov  
 

V tabuľke 11 je uvedený prehľad publikačnej činnosti doktorandov TUZVO za roky 
2012 a 2013. Celkovo možno konštatovať, že publikačná činnosť doktorandov sa oproti roku 
2012 znížila (o 38%), čo v prepočte na jedného doktoranda predstavuje pokles publikačných 
záznamov z 1,56 na 1,43. Zároveň sa znížil aj celkový počet interných a externých 
doktorandov študujúcich na TUZVO.  
 
Tabuľka 11 Prehľad publikačnej činnosti doktorandov  

Fakulta LF DF FEE FEVT Spolu 
doktorandi 

Rok 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Počet interných 

doktorandov 26 18 43 32 11 13 9 5 89 68 
Počet externých 

doktorandov 46 36 77 55 18 25 14 8 155 124 

A1 

4 3 1 6 0 0 1 0 6 9 
2,34% 2,21% 1,09% 8,82% 0,00% 0,00% 1,19% 0,00% 1,57% 3,27% 

                    
0,06 0,06 0,01 0,07 0,00 0,00 0,04 0,00 0,02 0,05 

A2 

3 3 3 4 0 1 0 0 6 8 
1,75% 2,21% 3,26% 5,88% 0,00% 2,00% 0,00% 0,00% 1,57% 2,91% 

                    
0,04 0,06 0,03 0,05 0,00 0,03 0,00 0,00 0,02 0,04 

B 

4 8 3 1 1 0 1 0 9 9 
2,34% 5,88% 3,26% 1,47% 2,94% 0,00% 1,19% 0,00% 2,36% 3,27% 

                   
0,06 0,15 0,03 0,01 0,03 0,00 0,04 0,00 0,04 0,05 

C 

160 122 85 57 33 49 82 21 360 249 
93,57% 89,71% 92,39% 83,82% 97,06% 98,00% 97,62% 100,00% 94,49% 90,55% 

                    
2,22 2,26 0,71 0,66 1,14 1,29 3,57 1,62 1,48 1,30 

Spolu A1, A2, 
 B, C 

171 136 92 68 34 50 84 21 
381 275 44,88% 49,45% 24,15% 24,73% 8,92% 18,18% 22,05% 5,51% 

                    
2,38 2,52 0,77 0,78 1,17 1,32 3,65 1,62 1,56 1,43 

 
Kategória A1 – Knižné publikácie a vedecké monografie 

Ako môžeme vidieť z tabuľky 8, v tejto kategórii najvyšší nárast publikačnej aktivity 
zaznamenali doktorandi DF, naopak doktorandi FEE nemajú za obidva porovnávané roky 
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žiadny záznam. Doktorandi TUZVO vykazujú za obidve sledované obdobia veľmi nízku 
publikačnú aktivitu na 1 doktoranda (nárast z 0,02 na 0,05).   
 
Kategória A2 – Učebné texty a skriptá 

V tejto kategórii nastal minimálny nárast publikácií na 3 fakultách.  Doktorandi FEVT 
nemajú žiadny záznam za sledované obdobie. Publikačné aktivity doktorandov sa celkovo 
zvýšili o 2 záznamy za sledované roky, čo v prepočte na jedného doktoranda znamená nárast 
z 0,02 na 0,04. 

 
Kategória B – Publikácie vo vedeckých karentovaných časopisoch 

V kategórii B najviac záznamov je u doktorandov LF na ostatných fakultách nastal 
pokles záznamov. Celkovo v tejto sledovanej kategórii nenastal pohyb.  
 
Kategória C - Publikácie vo vedeckých nekarent. časopisoch a recenzovaných zborníkoch   

Podobne ako aj u akademických zamestnancoch aj u doktorandov je táto kategória 
najpočetnejšia. Nárast počtu publikácii v uvedenej kategórii zaznamenávajú iba doktorandi 
FEE. Doktorandi na ostatných fakultách prezentujú pokles publikácií v tejto kategórii. Za 
TUZVO nastal pokles záznamov v tejto sledovanej kategórii o 45%. 
 

4.3 Umelecká činnosť  
 
Výstupy umeleckej činnosti sú podobne ako pri publikačnej činnosti hodnotené 

v zmysle Organizačnej smernice č. 7/2013 a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.  
Umelecká činnosť bola v rámci TU vo Zvolene tradične vykázaná len na DF. V roku 

2013 nastal pokles záznamov s porovnávaným rokom 2012. Pokles je zaznamenaný 
v kategórii X (celkovo o 3 záznamy). V kategórii Y vzrástol počet záznamov o 3 a v kategórii 
Z je poklesol počet o 5 kusov. V súčasnosti prebieha revidovanie záznamov umeleckej 
činnosti za rok 2013, tieto budú verifikované Radou garantov umeleckých vysokých škôl po 
30.06.2014. Podrobnejší prehľad zobrazuje graf 10. 
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Graf 10 Vývoj umeleckej činnosti 
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Je potrebné poznamenať, že údaje z roku 2012 sú uvedené po verifikácii údajov na 
CVTI v Bratislave a údaje z roku 2013 sú uvádzané pred verifikáciou údajov na CVTI 
v Bratislave. 

 

 

5 Transfer technológií a priemyselno-právna ochrana vo forme 
patentov, úžitkových vzorov a dizajnov 

 

V roku 2013 nadobudla účinnosť Organizačná smernica č. 1/2013 o uplatňovaní, 
ochrane a využívaní práv priemyselného vlastníctva na TU vo Zvolene. V sledovanom roku 
sa pripravovala Organizačná smernica o komercionalizácii práv priemyselného vlastníctva na 
TUZVO, ktorá bola schválená vo Vedení TU pod číslom 3/2014. Táto smernica nadobudla 
platnosť a účinnosť dňa 10. 2. 2014. 

TU vo Zvolene, ako majiteľ, podala v sledovanom roku nasledovné žiadosti 
o priemyselno-právnu ochranu: 

1. Žiadosť o udelenie patentu: „Pílový kotúč s kompenzačnými drážkami 
redukujúci hluk v procese rezania dreva“. Podaná dňa 27. 05. 2013, 
pôvodcovia: doc. Svoreň, doc. Javorek, Ing. Hrubý (FEVT); 

2. Žiadosť o zápis úžitkového vzoru: „Sekací nôž na výrobu drevnej štiepky“. 
Podaná dňa 19. 03. 2013, pôvodca: Ing. Krilek (FEVT); 

3. Žiadosť o zápis úžitkového vzoru: „Polohový servosystém  
s mikromechanickým senzorom“. Podaná dňa 02. 10. 2013, pôvodcovia: 
 prof. Šuriansky, doc. Naščák, Ing. Šuriansky (FEVT);  

4. Žiadosť o zápis úžitkového vzoru: „Kombinovaný riadiaci systém 
mikrorobota“. Podaná dňa 02. 10. 2013, pôvodcovia: prof. Šuriansky,  
doc. Naščák, Ing. Hrčková (FEVT).  

5. Žiadosť o zápis úžitkového vzoru: „Zariadenie na triedenie reziva“. Podaná 
dňa 02. 10. 2013, pôvodcovia: Ing. Krajčovičová, Ing. Mičinec (FEVT).  

6. Žiadosť o zápis úžitkového vzoru: „Zariadenie na manipuláciu so štiepačkou 
dreva s rotačným klinom“. Podaná dňa 08. 10. 2013, pôvodca: Ing. Minárik 
(FEVT).  

7. Žiadosť o zápis úžitkového vzoru: „Zariadenie pre zdvíhanie bremien“. 
Podaná dňa 08. 10. 2013, pôvodcovia: Ing. Kotšmíd, Ing. Minárik (FEVT).  

8. Žiadosť o zápis úžitkového vzoru: „Rezonančný systém riadenia 
mikrorobota“. Podaná dňa 06. 12. 2013, pôvodcovia: prof. Šuriansky,  
doc. Naščák, Ing. Koleda (FEVT).  

9. Žiadosť o zápis úžitkového vzoru: „Rýchlostný servopohon  
s mikroelektromechanickým senzorom“. Podaná dňa 06. 12. 2013, pôvodcovia: 
prof. Šuriansky, doc. Naščák, Ing. Hrčková (FEVT). 
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Úrad priemyselného vlastníctva vydal TU vo Zvolene v hodnotenom roku nasledovné 
patentové listiny a osvedčenia o zápise úžitkového vzoru:  

1. Patent č. 288137 „Turbulátor v spalinovej rúrke kotla“, pôvodcovia:  
doc. Andrejčák, doc. Barborák, Ing. Kalincová, doc. Lipták, Bc. Krak, prihláška  
č. PP 18-2010, dátum sprístupnenia patentu verejnosti: 09. 10. 2013. 

2. Patent č. 288103 „Spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka  
v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase a spôsob ovládania súčasného 
pohybua aktívneho vysúvania alebo navíjania lana každého vozíka v sústave 
lanových vozíkov v prekrytom čase“, pôvodcovia: Ing. Ilčík, doc. Štollman,  
doc. Suchomel, prihláška č. PP 145-2010, dátum sprístupnenia patentu verejnosti: 
10. 07. 2013. 

3. Patent č. 288152 „Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna  
a spôsob ovládania bubna lanového vozíka“, pôvodcovia: Ing. Ilčík,  
doc. Štollman, doc. Suchomel, Ing. Šmál, prihláška č. PP 143-2010, dátum 
sprístupnenia patentu verejnosti: 18. 12. 2013. 

4. Patent č. 288153 „Spôsob vedenia obežného lana v sústave lanových vozíkov“, 
pôvodcovia: Ing. Ilčík, doc. Štollman, doc. Suchomel, prihláška č. PP 144-2010, 
dátum sprístupnenia patentu verejnosti: 16. 12. 2013. 

5. Úžitkový vzor č. 6644 „Sekací nôž na výrobu drevnej štiepky“, pôvodca:  
Ing. Krilek, prihláška č. PÚV 51-2013, dátum sprístupnenia úžitkového vzoru 
verejnosti: 26. 11. 2013. 

Okrem uvedených je univerzita majiteľom 8 patentov, 3 úžitkových vzorov  
a 6 dizajnov registrovaných na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici. 

 

V roku 2013 TU vo Zvolene podpísala zmluvu o poskytovaní expertných podporných 
služieb v oblasti Transferu technológií s Centrom vedecko-technických informácií SR (ďalej 
aj CVTI SR). Princíp zmluvnej spolupráce spočíva v tom, že TUZVO prizná CVTI SR 
minoritný podiel na majetkových právach k duševnému vlastníctvu (10%) a CVTI  SR uhradí 
všetky náklady spojené so zabezpečením ochrany daného duševného vlastníctva. V prípade 
úspešnej komercializácie, z ktorej vznikne nejaký príjem, si CVTI SR uplatní nárok na podiel 
z príjmu na základe priznaného podielu k majetkovým právam iba do výšky poskytnutého 
príspevku pri zabezpečovaní ochrany duševného vlastníctva. V prípade, že neprebehne 
úspešná komercializácia duševného vlastníctva, CVTI SR si nebude uplatňovať žiadne úhrady 
za poskytnutý príspevok pre zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva.  

K zmluve bol v r. 2014 podpísaný dodatok, v ktorom sa TUZVO zaviazalo uvádzať 
pri každej prezentácii alebo propagácii technológií a iných predmetov duševného vlastníctva, 
ku ktorým boli poskytnuté služby CVTI SR, že proces transferu bol podporený CVTI SR. 

Priemyselno-právna ochrana vo forme patentov, úžitkových vzorov a dizajnov je len 
jednou časťou komplexného manažmentu transferu technológií na TUZVO. V rámci projektu 
Univerzitného vedeckého parku ENVIRO-TECH bol vypracovaný systém manažmentu 
transferu technológií tak, aby bol univerzitný vedecký park technicko-administratívnym, 
servisným a univerzitným pracoviskom pre prípravu a riadenie projektov a transfer 
technológií smerom k praxi a mal by vykonávať nasledujúce činnosti: 

- príprava projektov a administratívna podpora životného cyklu projektov, 
- manažment selekcie projektov určených pre transfer technológií, 
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- vyhľadávanie a sprostredkovanie kontaktov na partnerov z hospodárskej a 
spoločenskej praxe, 

- marketingový výskum požiadaviek praxe na riešenie vedecko-výskumných úloh, 
- transfer výsledkov vedeckovýskumnej činnosti TUZVO do podnikateľskej praxe, 
- ohodnotenie výsledkov výskumu a vývoja na pôde TUZVO a u partnerov z 

hľadiska ich komerčného využitia, 
- certifikačná a patentová podpora a služba v súvislosti s právami duševného 

vlastníctva, 
- právne poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva, 
- právna podpora pri uzatváraní licenčných zmlúv a zmlúv o dielo, 
- evidencia a zabezpečenie podnikateľskej činnosti na báze hospodárskych zmlúv, 
- profesionálna pomoc pri rokovaniach s obchodnými partnermi, 
- manažment inkubátora spin-off a start-up projektov na TUZVO, 
- podpora pri zakladaní spoločností typu spin-off a start-up, teda spoločností 

podnikajúcich na báze aplikovania vedeckých výsledkov do praxe, 
- vyhľadávanie zdrojov na financovanie výskumu realizovaného na TUZVO, 
- aktívna propagácia a popularizácia výsledkov výskumu zrealizovaného vo na 

TUZVO, 
- sprostredkovanie a koordinácia vedeckých a odborných podujatí ako aj 

zabezpečenie konferenčného servisu na TUZVO. 
 
 

6 Vedecké, odborné, umelecké podujatia a ŠVOČ 
 

6.1 Vedecko-odborné a verejné podujatia  
 
Technická univerzita vo Zvolene každoročne organizuje rad významných vedeckých, 

umeleckých a odborných podujatí. Pracovníci univerzity si uvedomujú, že vedecké podujatia 
sú významnými akciami na ich fakultách a sú nevyhnutnou súčasťou ich vedeckého života 
a vedeckej komunikácie. Poskytujú im priestor pre osobný vedecký kontakt, živú vedeckú 
diskusiu, prezentáciu, komparáciu a konfrontáciu o dosiahnutých vedeckých poznatkoch, ale 
aj zámeroch do budúcnosti. Zároveň majú kultúrny a edukačný význam. V roku 2013 fakulty 
zorganizovali spolu 51 vedecko-odborných a verejných podujatí. Na OOS bolo spolu 
organizovaných v sledovanom roku 19 podujatí a na rok 2014 plánujú zorganizovať  
17 podujatí. Podrobnejší prehľad o počtoch organizovaných podujatí na fakultách v rokoch 
2009-2013 a plánu na rok 2014 je uvedené v tabuľke 12. Významným a cieleným výstupom 
zo zrealizovaných podujatí sú vedecké zborníky slúžiace ako publikačný, vedecký 
i vzdelávací dokument.   

 
Tabuľka 12 Prehľad počtu vedecko-odborných podujatí  

 2009 2010 2011 2012 2013 Plán 2014 

LF 17 15 9 16 17 15 
DF 19 19 18 8 20 18 
FEE 6 10 8 6 6 11 
FEVT 5 6 4 5 7 7 
TUZVO 47 50 39 35 50 51 
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6.2 Festival vedy – Noc výskumníkov 
 
Dňa 27. septembra 2013 sa konal festival vedy – Noc výskumníkov. Ide o jedno 

z mála veľkých podujatí, ktoré neprináša len zábavu, ale ktorého ambíciou je predovšetkým 
vzdelávať a motivovať verejnosť k vzdelávaniu a k výberu vedeckej kariéry. Dôležitým 
faktorom úspechu podujatia je, že stojí na koncepte, v rámci ktorého vyťahuje vedcov z ich 
pracovní a laboratórií a vysiela ich do verejných priestorov, ako sú obchodné centrá, centrá 
voľného času, či múzeá, ktoré umožňujú, aby sa s vedou nečakane stretli aj ľudia, ktorí ju 
nevyhľadávajú. Umožňuje prezentovať reálne výsledky práce vedcov a výskumníkov, ako aj 
praktické využitie týchto výsledkov v každodennom živote.  

Noc výskumníkov je celoeurópskou iniciatívou, ktorá sa tento rok konala siedmy krát 
na Slovensku v 5 mestách a vo viacerých lokalitách. TU vo Zvolene sa zúčastnila podujatia 
organizovaného v Banskej Bystrici v priestoroch nákupného centra Europa Schopping Center. 
Zástupcovia univerzity prezentovali vytlačené 3D modely hravou a zábavnou formou.  

 

6.3 Týždeň vedy a techniky 
 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických 
informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. V Centre 
vedecko-technických informácií SR sa konala 14. novembra 2013 Národná konferencia na 
tému: "Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky – 
poznatkami k prosperite".  

Národná konferencia bola jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku 2013. Poskytla priestor na diskusiu medzi zástupcami organizácií výskumu a 
vývoja, sektora vysokých škôl, štátneho sektora, ako aj podnikateľského sektora a 
neziskového sektora. Národnú konferenciu otvoril a viedol Ing. Peter Fodrek, PhD., 
viceprezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií.   

 
Ciele Týždňa vedy a techniky v roku 2013 boli: 
- informovať verejnosť o význame a úlohách vedy a techniky pre rozvoj 

spoločnosti, 
- presvedčiť verejnosť o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré prinášajú 

hospodársky a spoločenský pokrok a pomáhajú riešiť globálne výzvy a problémy, 
ktorým Slovensko čelí v 21. storočí, 

- zvýšiť informovanosť verejnosti o výsledkoch vedy a techniky, 
- zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium vedecko-technických disciplín. 

 
TU vo Zvolene sa do spomínanej akcie zapojila nasledovnými podujatiami 

organizovanými na jej pôde: 
 

Financovanie Lesy – Drevo 2013 
Cieľom podujatia bol rozvoj spolupráce medzi producentmi a spracovateľmi dreva v 

oblasti riadenia finančných tokov, investovania a zabezpečovania likvidity. Prínosom 
konferencie bola propagácia vedeckovýskumných poznatkov prostredníctvom referátov, 
posterov a príspevkov publikovaných v zborníku. 

 
 
 

http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://ncpvat.cvtisr.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.cvtisr.sk/
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Parker Hannifin – hydraulika pneumatika 
Podujatie bolo organizované na FEVT v spolupráci s firmou BRC Martin. Cieľom 

prezentácie bolo predstavenie Parker Hannifin, prezentácia produktov Parker Hannifin ako aj 
praktické ukážky. 
 
Služby a produkty Úradu priemyselného vlastníctva 

Cieľom podujatia bola prezentácia činnosti, služieb a produktov ÚPV SR v BB 
zahŕňajúca ukážky práce s databázami a rešeršných možností. Prínosom bolo zvýšenie 
informovanosti pracovníkov TUZVO o činnosti ÚPV SR, o patentovej literatúre a jej 
dostupnosti, ochranných známkach, rozšírenie spolupráce medzi SLDK a ÚPV SR. 
 
Hviezdne nebo nad nami / prezentácia zaujímavostí z oblasti astronómie 

Cieľom prezentácie bolo predstavenie výsledkov celoživotného vlastného výskumu 
lektora z oblasti astronómie a jeho vlastného súkromného observatória. Prínosom bolo 
rozšírenie rozhľadu návštevníkov podujatia v danej oblasti. 

 
Výstava odbornej zahraničnej literatúry 

Cieľom prezentačno-predajnej výstavy bolo poskytnúť informácie o ponuke odbornej 
knižnej literatúry spoločnosti SLOVART – G.T.G. Prínosom bolo priblíženie aktivít a 
činností spoločnosti SLOVART-G.T.G., s.r.o., zaoberajúcou sa distribúciou odbornej 
zahraničnej literatúry a informačná podpora v oblasti publikovania v zahraničných 
renomovaných vydavateľstvách. 
 
Nekonvenčné spôsoby zvárania a BOZP pri zváraní 

Odborný seminár bol zameraný na prezentáciu nekonvenčných spôsobov zvárania 
spojenú s praktickými ukážkami a predstavením virtuálneho zvárania. Ďalšou témou seminára 
bolo BOZP pri zváraní, eliminácia rizík prostredníctvom OOP, tvorba legislatívy a skúsenosti 
odborníkov z praxe aj VŠ. 
 
Programovanie a výroba drevárskych výrobkov pomocou CNC obrábacích strojov 

V rámci podujatia boli prezentované možnosti výroby rôznych drevárskych výrobkov 
(schody, dvere, okná, interiér bytov a pod.) pomocou programu, ktorý sa používa vo firme 
TRIUM schody - interiéry, s.r.o. Uvedená firma využíva pri výrobe výrobkov 5-osé obrábacie 
centrum od talianskej firmy SCM. 
 
Lesná ťažba a ergonomické aspekty práce pri spracovaní drevnej hmoty 

Projekt bol zameraný na výskum a hodnotenie technických prvkov ťažobných strojov 
a motorových píl v lesnej ťažbe. Príspevky boli prezentované v oblastiach ako sú aktuálne 
problémy v ergonómii ťažbových strojov, vývojové tendencie v procese lesnej ťažby, 
biologicky rozložiteľné oleje v lesníctve a poľnohospodárstve ako aj energetika a životné 
prostredie, či mobilná technika a jej vplyv na životné prostredie. 

 

6.4 Študentská vedecká odborná činnosť  
 

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) na TU vo Zvolene sa stala integrálnou 
súčasťou podpory vedeckých a odborných aktivít študentov a na univerzite sa stala tradíciou. 
ŠVOČ predstavuje významnú podporu celkovej vedeckovýskumnej práce na TUZVO a je 
zároveň veľkým prínosom pre samotných študentov, pretože na základe pozitívnych 
skúseností rozvíja ich  vedeckovýskumnú tvorivosť a odborné sebavedomie. Mnohí študenti 
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majú výborné nápady, invenčné myslenie a často krát sami prichádzajú za pedagógmi, aby 
spoločne hľadali priestor na uplatnenie svojich nápadov. Na druhej strane im pedagógovia 
ponúkajú možnosť zapojiť sa do výskumu, do tém, ktoré ich zaujímajú a kde môžu naplno 
preukázať svoje schopnosti. Je to aj vhodný spôsob motivácie pri výbere témy budúcej 
bakalárskej či diplomovej práce. Jedným z cieľov ŠVOČ je  aj preveriť úroveň obsahového 
zamerania prác študentov a ich zručnosť pri obhajobe odbornej problematiky.  

 
Tabuľka 13 Počet prezentovaných prác ŠVOČ v rokoch 2012 a  2013 

Fakulta Počet prác Počet sekcií 
Počet účastníkov 

domácich Zahraničných spolu 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
LF 60 70 6 7 59 71 3 0 62 71 
DF 49 46 6 6 40 40 9 6 49 46 
FEE 34 35 4 4 33 33 0 2 33 35 
FEVT 22 18 2 2 22 18 0 0 22 18 
TUZVO 165 169 18 19 154 162 12 8 166 170 
 
Lesnícka fakulta 

Študentská vedecká a odborná činnosť má dlhoročnú tradíciu, na ktorú nadviazali 
uskutočnením 53. fakultnej konferencie ŠVOČ. Záujem zo strany študentov o prezentáciu 
vlastných výsledkov, ako aj súťažný duch zohráva v tomto smere pozitívnu úlohu, čo sa 
prejavuje aj v počte prihlásených študentov, ktorí sa do súťaže zapojili. Je to príležitosť, ako 
využiť a formovať svoj odborný záujem, rozvíjať talent a tvorivé myslenie.  

11. apríla 2013 sa konala na Lesníckej fakulte 53. lesnícka konferencia ŠVOČ. Súťaž 
slávnostne otvoril príhovorom dekan Lesníckej fakulty doc. Dr. Ing. Viliam Pichler. Svojou 
účasťou na slávnostnom otvorení prišiel konferenciu ŠVOČ podporiť riaditeľ Ústavu ekológie 
lesa Ing. Jozef Váľka, CSc.  

 
Drevárska fakulta 

V roku 2013 sa pod patronátom dekana konal 54. ročník Študentskej vedeckej  
a odbornej činnosti. Na túto konferenciu sa v roku 2013 prihlásilo 46 študentov so svojimi 
prácami. Rada ŠVOČ, ktorej predsedníčkou bola Ing. Iveta Čabalová, PhD., rozdelila práce 
do nasledovných sekcií: technologicko-technickej, sekcie ochrany osôb a majetku pred 
požiarom, sekcie ekonomiky a manažmentu podnikov, sekcie marketingu, obchodu  
a inovačného manažmentu, sekcie umelecko-dizajnérskej a doktorandskej sekcie. Novinkou 
tohto ročníka bolo vytvorenie Jazykovej podsekcie. Okrem študentov z našej univerzity sa 
ŠVOČ zúčastnili študenti zahraničných univerzít a iných univerzít Slovenska (Slezská 
univerzita v Opavě, UTB v Zlíne, Poznaň University of Life Sciences, University of Zagreb, 
National University of Public Service v Budapešti, Žilinská univerzita, STU v Bratislave, MtF 
STU v Trnave, UMB v Banskej Bystrici). 
 
Fakulta ekológie a environmentalistiky 

V roku 2013 sa konal jubilejný desiaty ročník ŠVOČ. Tradične mohli študenti 
prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v troch sekciách rozdelených podľa stupňa štúdia. 
Práce v prvých dvoch stupňoch boli publikované vo forme abstraktu v konferenčnom 
zborníku. Doktorandské príspevky boli vydané vo fulltextovom recenzovanom zborníku. Už 
druhý rok prebiehala v rámci samostatnej sekcie obhajoba prác všetkých troch stupňov v 
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anglickom jazyku. Celkovo sa na desiatom kole fakultnej ŠVOČ zúčastnilo 33 účastníkov z 
toho dvaja zo zahraničia (ČR). 
 
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 

13. ročník fakultnej konferencie ŠVOČ FEVT sa uskutočnil 18. 4. 2013. Celkovo sa 
fakultnej konferencie ŠVOČ zúčastnilo 18 študentov, z toho 3 študenti boli z inej univerzity. 
Pri hodnotení súťažných prác sa brala do úvahy aktuálnosť témy, objektívnosť vykonania 
experimentálnych prác (ak boli vykonané), úroveň vyhodnocovania vlastných záverov, 
formálna úroveň práce ako aj úroveň samotnej prezentácie. Predložené súťažné práce boli po 
odbornej stránke na dobrej úrovni. Menšie nedostatky boli v oblasti úrovne samotnej 
prezentácie. Účastníkom boli odovzdané diplomy za umiestnenie podľa vyjadrenia 
hodnotiacej komisie.  

 
 

Záver 
 

Vedecký výskum je na TU vo Zvolene nevyhnutnou súčasťou akademických činností 
popri vzdelávacom procese. Za posledných šesť rokov nadobudla veda na vysokých školách 
významné postavenie v záujme posilnenia jej úloh a významu ako nástroja poznania, inovácie 
prenosu poznatkov do vzdelávacieho procesu a tiež nástroja kariérneho a odborného rastu 
pedagógov. Každý parciálny úspech vo vede a vzdelávaní zvyšuje autoritu TU vo Zvolene 
v národno-spoločenskom i medzinárodnom rámci, posilňuje sa záujem o štúdium 
i doktorandskú výchovu. V opačnom prípade tieto spätné odozvy klesajú. Považujeme za 
potrebné si uvedomiť, že aj rok 2013 bol rokom, v ktorom TU vo Zvolene mala rezervy a to 
v rôznych oblastiach. Potrebná je širšia internacionalizácia vedy – projekty (domáce agentúry, 
zahraničné výskumné a nevýskumné, projekty štrukturálnych fondov), publikačná činnosť 
(kvalitné publikačné výstupy s vysokou scientometrickou, ale aj metodicko-rozpočtovou 
hodnotou). Ostáva nám len dúfať, že uvedomenie si týchto slabých stránok a rezerv posunie 
výkonnosť TU vo Zvolene vo vede v budúcom období na vyššiu úroveň. 

V roku 2013 je treba konštatovať, že zapojenie tvorivých pracovníkov do vedecko-
výskumných projektov bolo nevyvážené na pracoviskách. Niektoré pracoviská sú preťažené 
a niektoré pracoviská majú voľné kapacity. Zapojenie do projektov medzinárodného výskumu 
sa uskutočňuje len na dvoch fakultách. Celkovo sa rozvíja prepojenie pracovísk TUZVO 
prostredníctvom aplikovaného výskumu a vzdelávania na prax na národnej úrovni. 
Medzinárodné aspekty takejto spolupráce zatiaľ chýbajú. Zapojenie doktorandov do vedecko-
výskumných projektov sa stalo štandardnou situáciou. Prispela k tomu zmena vo financovaní 
doktorandského štúdia a tlak na lepšiu publikačnú činnosť doktorandov. Aktivita pri podávaní 
projektov v domácich grantových agentúrach sa zlepšila, čo ale prinieslo aj horšiu úroveň 
úspešnosti.  

Rozvoj výskumno-inovačného potenciálu sa systematickejšie zabezpečí 
prostredníctvom vybudovania univerzitného vedeckého parku ako komplexného riešenia na 
prepojenie výskumu a praxe (ENVIRO-TECH) v spolupráci s tromi ústavmi Slovenskej 
akadémie vied. 

Motivačný systém sa uplatňuje na dvoch fakultách a pripravil sa univerzitný 
motivačný systém, ktorý by mal vytvoriť podmienky na motiváciu najlepších pracovníkov aj 
na všetkých fakultách TUZVO. 

Zvýšenie počtu a kvality publikačných výstupov vedy a výskumu je dlhodobý cieľ, 
pre dosiahnutie ktorého sa zlepšili v roku 2013 predpoklady. Potešiteľný je nárast takýchto 
publikácií na FEE a FEVT. 
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V oblasti prihlasovania práv duševného vlastníctva bola aktívna predovšetkým FEVT, 
v roku 2013 boli schválené 4 patenty a 1 úžitkový vzor. Okrem toho podala TU vo Zvolene 1 
prihlášku patentu a 8 prihlášok úžitkových vzorov. Ochrana duševného vlastníctva pri 
záverečných prácach je realizovaná v zmysle štandardných postupov kontroly originality cez 
UIS, ktoré je súčasťou procesu kontroly záverečných, dizertačných a habilitačných prác. 
 Univerzita prostredníctvom referátu vedeckovýskumnej činnosti dbá o dodržiavanie 
príslušných opatrení Organizačnej smernice č. 1/2013 o uplatňovaní, ochrane a využívaní 
práv priemyselného vlastníctva na TUZVO. V sledovanom roku sa pripravovala Organizačná 
smernica č. 3/2014 o komercionalizácii práv priemyselného vlastníctva na TUZVO.  

Zapojenie do ŠVOČ je na všetkých fakultách veľmi dobré a rozvíja sa jej 
medzinárodný charakter a zo súťaží vznikajú kvalitnejšie publikačné výstupy doktorandov. 
Interná projektová agentúra podporuje predovšetkým doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov. Diseminácia výsledkov výskumu pomocou konferencií a seminárov je na 
TUZVO kvalitná. Účasť tvorivých pracovníkov vo vedeckých, odborných a umeleckých 
grémiách rezortného, celoštátneho a medzinárodného významu je na dobrej úrovni na 
všetkých pracoviskách TUZVO. 
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Vyhodnotenie plnenia opatrení z Vedeckej rady TUZVO pre 
rok 2013 

 
1. Vedeckovýskumný potenciál univerzity naďalej sústreďovať najmä do rozhodujúcich 

oblastí „Les – Drevo – Ekológia – Environment“ 
 Predkladané projekty a publikačná činnosť zamestnancov TUZVO zodpovedá nosným 
smerom výskumu na jej fakultách. 
 
2. Dosiahnuť na univerzite taký stav, aby každý jej tvorivý pracovník bol zapojený aspoň do 

jedného výskumného projektu ako jeho riešiteľ alebo spoluriešiteľ. 
3. Dosiahnuť na univerzite taký stav, aby sa na každej katedre riešil aspoň jeden výskumný 

projekt z kategórie “Domácich agentúr – VEGA, KEGA, APVV alebo ASFEU“. 
 Celkový počet riešených projektov z agentúr VEGA, KEGA  a APVV v roku 2013 
mierne stúpol.  Medzi fakultami je však situácia nevyvážená predovšetkým pri väčších 
projektoch agentúry APVV a ASFEU v neprospech menších fakúlt FEE a FEVT. V roku 
2013 sa mierne zvýšilo zapojenie zamestnancov TUZVO do výziev domácich agentúr VEGA, 
KEGA a APVV. Bude potrebné podporovať výskumné podnikateľské projekty ako prvok 
transferu technológií. 
 
4. Dosiahnuť na univerzite taký stav, aby sa na každej fakulte riešil aspoň jeden výskumný 

projekt z kategórie rámcového programu EU. 
 V roku 2013 spĺňajú toto opatrenie a kritérium len dve fakulty: Lesnícka fakulta 
a Drevárska fakulta, ktoré majú po jednom projekte 7 RP. Aktivity v programe COST 
vykazujú tiež predovšetkým spomínané dve fakulty. 
 
5. Analyzovať aktivitu tvorivých zamestnancov pri podávaní nových vedecko-výskumných 

projektov v domácich a zahraničných grantových agentúrach. 
Aktivita tvorivých zamestnancov pri podávaní nových vedecko-výskumných 

projektov je analyzovaná a je o nej priebežne informované vedenie TUZVO. 
 
6. Zaviesť univerzitný motivačný systém zamestnancov na podporu vedecko-výskumných 

aktivít.  
 Univerzitný motivačný systém je pripravený a spustený, tri kritériá z piatich súvisia 
z vedecko-výskumnou činnosťou. 
 
7. Prehlbovať kooperáciu s výskumnými partnermi a inštitúciami doma a najmä v zahraničí. 
 Prehlbovanie kooperácii s domácimi výskumnými partnermi sa uskutočňuje 
predovšetkým zvýšenou úrovňou spolupráce pri podávaní nových projektov v domácich 
agentúrach KEGA, VEGA a APVV. Prehlbovanie kooperácie so zahraničnými výskumnými 
partnermi sa uskutočňuje prostredníctvom projektov COST, kde sú aktívni pracovníci LF 
a DF a ďalej prostredníctvom bilaterálnych projektov APVV, v ktorých sú zapojené okrem 
LF a DF aj pracovníci FEE. 
 
8. Podporovať rozvoj Internej projektovej agentúry a zvyšovať záujem o jej projekty najmä 

pri doktorandoch a mladých vedeckých pracovníkoch. 
 Na základe zmeny Štatútu IPA, vykonaného v roku 2012, môžu Žiadosť o pridelenie 
projektu podávajú spravidla doktorandi (študenti III. stupňa štúdia). Žiadosť o pridelenie 
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projektu nemôžu podávať učitelia, pracovníci výskumu, ktorí v roku vyhlásenia Výzvy 
prekročili 30 rokov. Uvedená podmienka enormne znížila počet predložených projektov 
v roku 2013.  
 
9. Zvýšiť kvalitu a početnosť publikovaných výstupov, najmä karentovaných príspevkov 

a monografií, ktoré sú ťažiskovými kategóriami v akreditačných, projektových 
a dotačných procesoch univerzity.  

 V kategórii A1 je trend počtu publikácií mierne sa zvyšujúci okolo úrovne 40 ks. 
V kategórii A2 je trend vyrovnaný na úrovni okolo 100 ks s nárastom v poslednom roku. 
Výrazne rastový trend majú publikácie v kategórii B až na 147 ks v roku 2013 a to zásluhou 
všetkých fakúlt.  
 
10. Naďalej podporovať rozvoj Študentskej vedeckej a odbornej činnosti a propagovať jej 

výsledky na fakultách. 
 Študentská vedecká a odborná činnosť je na TUZVO stabilný prvok prepojenia 
vedeckej a pedagogickej činnosti. Treba posilniť medzinárodný charakter ŠVOČ a zlepšiť 
kvalitu publikačných výstupov zo ŠVOČ predovšetkým v treťom stupni štúdia. 
 
11. Podporovať prezentáciu vlastnej vedecko-výskumnej činnosti a možnosti jej porovnávania 

s výsledkami iných pracovísk a univerzít a to organizovaním vedeckých podujatí na 
univerzite. 

 Prezentácia vlastnej vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom vedeckých 
a odborných podujatí bola v roku 2013 posilnená hlavne Drevárskou fakultou. Fakulty sa 
aktívne zapojili do akcií týždňa vedy a techniky. 
 
12. Podporovať pôsobenie zamestnancov univerzity vo vedeckých a odborných grémiách 

rezortného, celoštátneho a medzinárodného charakteru. 
TUZVO zastupujú jej zamestnanci vo významných medzinárodných organizáciách, 

radách, výboroch a komisiách doma i v zahraničí. Treba posilniť členstvo v redakčných 
radách významných vedeckých časopisov. 
 
13. Poskytovať v rámci podnikateľskej činnosti štátnym i neštátnym organizáciám a všetkým 

ďalším záujemcom odbornú, posudkovú a expertíznu činnosť na najvyššej úrovni vo 
všetkých oblastiach, ktoré sú predmetom činnosti TU vo Zvolene a jej fakúlt. 

Posudková a expertízna činnosť na TUZVO je veľmi bohatá, ako to vyplýva zo správy 
o vedecko-výskumnej činnosti na TUZVO a fakultách. Na partnerstvách typu klastrov 
a inovačných sietí sa podieľajú predovšetkým Drevárska fakulta a Fakulta environmentálnej 
a výrobnej techniky. Najväčšie rezervy TUZVO sú pri etablovaní kompetenčných 
a inovačných centier. Snahy o zriadenie univerzitného vedeckého parku, ktorý má slúžiť na 
prenos poznatkov základného a aplikovaného výskumu do praxe, zatiaľ neboli úspešné. 
 
14. Pripraviť opatrenia upravujúce ochranu duševného vlastníctva a monitorovanie 

dodržiavania patentových práv. 
 V roku 2013 nadobudla účinnosť Organizačná smernica č. 1/2013 o uplatňovaní, 
ochrane a využívaní práv priemyselného vlastníctva na TUZVO. V sledovanom roku sa 
pripravovala Organizačná smernica o komercionalizácii práv priemyselného vlastníctva na 
TUZVO, ktorá bola schválená vo Vedení TU pod číslom 3/2014. Táto smernica nadobudla 
platnosť a účinnosť dňa 10. 2. 2014. Úrad priemyselného vlastníctva vydal TUZVO 4 
patentové listiny a 1 osvedčenie o zápise úžitkového vzoru. V roku 2013 TUZVO, ako 
majiteľ, podala 1 žiadosť o udelenie patentu a 8 žiadostí o zápis úžitkového vzoru. V rámci 
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univerzitného vedeckého parku sa pripravil návrh komplexného systému podpory transferu 
technológií na TUZVO. 
 

Návrhy opatrení na rok 2014 
 
1. Vedeckovýskumný potenciál univerzity naďalej sústreďovať najmä do rozhodujúcich 

oblastí „Les – Drevo – Ekológia – Environment“. 
 
2. Zaviesť informačnú podporu vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom univerzitného 

informačného systému. 
 

3. Udržať univerzitný motivačný systém zamestnancov na podporu vedecko-výskumných 
aktivít. 

 
4. Dosiahnuť na univerzite taký stav, aby každý jej tvorivý pracovník bol zapojený aspoň do 

jedného výskumného projektu ako jeho riešiteľ alebo spoluriešiteľ. 
 
5. Dosiahnuť na univerzite taký stav, aby sa na každej katedre riešil aspoň jeden výskumný 

projekt z kategórie “Domácich agentúr – VEGA, KEGA, APVV alebo ASFEU“. 
 
6. Dosiahnuť na univerzite taký stav, aby sa na každej fakulte riešil aspoň jeden výskumný 

projekt z kategórie rámcového programu EU. 
 
7. Podporovať rozvoj Internej projektovej agentúry a zvyšovať záujem o jej projekty najmä 

u doktorandoch a mladých vedeckých pracovníkoch. 
 

8. Analyzovať aktivitu tvorivých zamestnancov pri podávaní nových vedecko-výskumných 
projektov v domácich a zahraničných grantových agentúrach. 

 
9. Zvýšiť kvalitu a početnosť publikovaných výstupov, najmä karentovaných príspevkov 

a monografií, ktoré sú ťažiskovými kategóriami v akreditačných, projektových 
a dotačných procesoch univerzity.  

 
10. Naďalej podporovať rozvoj Študentskej vedeckej a odbornej činnosti a propagovať jej 

výsledky na fakultách. 
 
11. Podporovať prezentáciu vlastnej vedecko-výskumnej činnosti a možnosti jej porovnávania 

s výsledkami iných pracovísk a univerzít a to organizovaním vedeckých podujatí na 
univerzite. 
 

12. Prehlbovať kooperáciu s výskumnými partnermi a inštitúciami doma a najmä v zahraničí. 
 
13. Podporovať pôsobenie zamestnancov univerzity vo vedeckých a odborných grémiách 

rezortného, celoštátneho a medzinárodného charakteru. 
 
14. Poskytovať v rámci podnikateľskej činnosti štátnym i neštátnym organizáciám a všetkým 

ďalším záujemcom odbornú, posudkovú a expertíznu činnosť na najvyššej úrovni vo 
všetkých oblastiach, ktoré sú predmetom činnosti TU vo Zvolene a jej fakúlt. 
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15. Pripraviť opatrenia upravujúce ochranu duševného vlastníctva a monitorovanie 
dodržiavania patentových práv a opatrenia na komplexný manažment transferu 
technológií. 
 
                                                         Zodpovední: prorektor pre VVČ, prodekani pre VVČ 
                                                         Termín: trvale 
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