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V Bruseli odhalili sochu na pamiatku 
zavraždených novinárov z dielne študenta 
Fakulty architektúry Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave

Predstavené umelecké dielo s  nápisom 
I m m o r t a l Tr u t h , k t o r é h o a u t o r o m 
je slovenský študent Martin Mjartan, zostane 
v priestoroch Európskeho parlamentu 
ako  spomienka na  zavraždených novinárov. 
Socha bude týždeň zdobiť hlavné výstavisko 
na treťom poschodí a potom by mala byť 
presunutá do  priestorov, ktoré  využívajú 
novinári.

Účastníci podujatia vo svojich vystúpeniach pripomenuli význam novinárov 
pre  demokraciu. Odkázali, že pravdu a novinárov ako jej poslov treba chrániť 
a  že  "nesmrteľnú" pravdu nemožno zabiť, aj keď sa o to pokúšajú ľudia, pre ktorých 
je  odhaľovanie pravdy a korupcie nepohodlné, a sú to neraz ľudia z tých najvyšších 
poschodí politiky. 
Jourová v mene eurokomisie, ako aj McGuinnessová v mene europarlamentu príbuzných 
zavraždených uistili, že obe inštitúcie urobia maximum pre to, aby vinníci v prípade oboch 
vrážd boli nájdení, postavení pred súd a potrestaní. 



Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/uspechy-v-bruseli-odhalili-sochu-na-pamiatku-
zavrazdenych-novinarov


Pani prezidentka Zuzana Čaputová nadšená 
z návštevy Univerzitnej veterinárnej nemocnice 
Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie 

v Košiciach
Prez identka SR Zuzana Čaputová 
navštívila vo februári 2020 Univerzitu 
veterinárskeho lekárstva a  farmácie 
v  Košiciach. Na stretnutí s  vedením 
univerzity jej rektorka Jana Mojžišová 
p reds tav i l a j ed inú vysokú ško lu , 
ktorá na Slovensku vzdeláva veterinárnych 
lekárov a  jednu z dvoch, ktorá vychováva 
farmaceutov. Zdôraznila vysoký kredit 
univerzity a  jej špičkové postavenie medzi 
európskymi veterinárskymi školami, 
čo  potvrdili medzinárodné hodnotenia. 
Už  takmer tri desaťročia sa na UVLF 
vyučuje aj v  angličtine, viac ako štvrtina 
z dvetisíc poslucháčov univerzity absolvuje 
štúdium vo svetovom jazyku. Rektorka 
UVLF zdôraznila významné postavenie 
u n i v e r z i t y v o v e d e a  v ý s k u m e , 
predovšetkým vo výskume infekčných i neinfekčných chorôb, regeneračnej medicíny, 
ale aj hygieny a bezpečnosti potravín. Upozornila na celosvetovo podporovaný koncept 
jedného zdravia, ktorý sa sústreďuje na vzájomný vzťah zdravia zvierat a  ľudí i kvality 
životného prostredia. „Ak si uvedomíme, že až 60 percent existujúcich infekčných 
chorôb u  ľudí spôsobujú zoonózy, teda infekčné choroby prenosné zo zvieraťa 
na človeka, je to nevyhnutné,“ konštatovala rektorka Jana Mojžišová.  
Univerzita kladie dôraz na prepojenie štúdia a  praktickej výučby, každý študent 
je  v  priamom styku so zvieratami, počas štúdia získa všetky zručnosti a  po jeho 
absolvovaní sa okamžite môže zaradiť do veterinárnej praxe. Umožňujú to pracoviská, 
ktoré má škola k dispozícii. Jedným z nich je Univerzitná veterinárna nemocnica v areáli 
školy, jediná svojho druhu na Slovensku, ktorá funguje od februára 2017. Prezidentka 
Zuzana Čaputová si prezrela kliniku malých zvierat s oddelením chirurgie, ortopédie, 
röntgenológie a  reprodukcie a oddelením vnútorných chorôb, navštívila aj kliniku 
vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat. Sledovala prácu lekárov v operačnej sále, 
v  jednotlivých ambulanciách ale napríklad aj na pracovisku fyzioterapie, kde absolvujú 
rehabilitáciu dlhodobo chorí pacienti.


Casa pre slovenské médiá zdôraznil, že umelecké dielo bude nielen "večnou pamiatkou" 
na zavraždených novinárov, ale bude zároveň pripomínať aj záväzok, ktorý si dal 
europarlament, a to, že politici z tejto inštitúcie budú pokračovať v odhaľovaní káuz, 
o  ktorých písali Kuciak či Caruanová-Galiziová. "Budeme pátrať po tom istom, 
po  čom  pátrali aj oni, až kým sa nedopátrame pravdy. Nezomreli zbytočne," odkázal 
Casa.



Foriš z Akadémie ozbrojených síl Generála 
Milana Rastislava Štefánika obhájil titul 

majstra SR

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/pani-prezidentka-zuzana-caputova-nadsena-z-
navstevy-univerzitnej-veterinarnej-nemocnice


V Senici (KD Rovensko) sa 15. 2. 2020 konali 
Majstrovstvá Slovenska dorastencov a juniorov 
v  silovom trojboji. V kategórii juniori do 83 kg 
obsad i l š tudent 4 . ročn íka Akadémie 
ozbrojených síl, študijného programu Zbraňové 
systémy, zbrane a ich časti voj. Martin Foriš 
1. miesto. 

Za účasti 20 pretekárov dokázal v absolútnom 
poradí bez rozdielu hmotnosti obhájiť titul 
„Majstra SR“ z roku 2019 a vytvoriť dva národné 
rekordy v tlaku na lavičke 222 kg a v trojboji 752 
kg. 


„Som nadšená z informácií, ktoré som sa dozvedela o univerzite, ale okrem čísel 
a dát, ktoré sú unikátne, je pre mňa návšteva veterinárnej nemocnice aj vizuálny 
zážitok. Je perfektné, že študenti majú možnosť učiť sa v  praxi, priamo 
so  zvieratami. Toto pracovisko je špičkovo vybavené. Hoci nie som odborník, 
je  to  evidentné na prvý pohľad. Zaujala ma hlavne efektivita toho, že budúci 
zverolekári sa učia priamo v  spolupráci s  lekármi a že je to spojené 
aj s výskumom. Som veľmi milo prekvapená, nemocnica je špičkové pracovisko. 
Tak, ako som si myslela, tak sa mi to potvrdilo,“ povedala prezidentka Zuzana 
Čaputová po návšteve Univerzitnej veterinárnej nemocnice. 

Pri svojej návšteve sa pani prezidentka zaujímala aj o najväčšie výzvy, ktorým univerzita 
čelí. V tejto súvislosti rektorka UVLF upozornila predovšetkým na poddimenzovaný stav 
vedy a  výskumu, čo prináša problémy pri jeho materiálnom zabezpečení, 
ale  aj  pri  motivácii pedagogických, vedeckých a  výskumných pracovníkov k  novým 
aktivitám. Témou záujmu hlavy štátu bola aj aktuálna hrozba vírusových ochorení, ktoré 
sa šíria svetom. Úzka spolupráca odborníkov z  oblasti humánnej a  veterinárnej 
medicíny je z  tohto pohľadu kľúčová, pretože podľa štatistík sa každý rok objaví 
vo svete päť nových ľudských chorôb a tri z nich sú živočíšneho pôvodu.




Zdroj: https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1883-uspech-studentov-narodohospodarskej-
fakulty-na-svetovej-sutazi-ritc-2020


Študentský tím v zložení Bc. Hercegh Ondrej, 
Bc. Lin Xinyi,, Bc. Macák Marek, Bc. Vateha 
M a r k o D a v i d a  I n g .  Z e m a n M á r i o , 
pod  odborným vedením doc. Ing. Jany 
Kotlebovej, PhD. a doc. Ing. Petra Árendáša, 
PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných 
financií (Národohospodárska fakulta EU 
v  Bratislave), si aj tento rok zmeral svoje 
z r učn o s t i n a s v e t o v o m k o l e s ú ťa že 
v  obchodovaní RITC 2020, ktoré odborne 
zastrešuje Rotman School of Management 
(University of Toronto, Kanada). Súťaže 
sa zúčastnilo 48 univerzít z celého sveta okrem 
Afriky.


Európu na tejto súťaži reprezentovalo 8 univerzít, pričom Ekonomická univerzita 
v Bratislave skončila medzi Európanmi na 3. mieste. Zo všetkých 48 univerzít sme 
obsadili 14. miesto v Matlab Volatility, 16. miesto v BP Commodities, 18. miesto 
v Electricity Trading. V celkovom sumárnom hodnotení skončili študenti na 21. mieste, 
čo je pozitívny posun o dve miesta oproti minulému roku.  Je potrebné však uviesť, 
že konkurencia bola naozaj silná a študenti porazili také univerzity ako Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Stanford University, Trinity College Dublin, University 
of  California Berkeley, Washington University in St. Louis, Duke University, Higher 
School of Economics (Rusko) a mnoho ďalších.

Absolútnymi víťazmi RITC 2020 boli v poradí Baruch College (USA), University of Calgary 
(Kanada), Luiss Guido Carli – University of Rome (Taliansko).

Finálové kolo Rotman Trading International Competition (RITC 2020) sa konalo v dňoch 
20. – 22. februára 2020 v Toronte (Kanada). Základom súťaže boli kvantitatívne 
financie a matematické programovanie. Súťaž bola zameraná na obchodovanie 
s futuritami na indexy, opciami na volatilitu ETF, obchodovanie na spotovom a futuritnom 
trhu s ropou a elektrickou energiou a programovanie vlastného algoritmu v obchodovaní 
s použitím Phyton. Obchody sa realizovali tak na pite ako aj v elektronickom prostredí 
Rotman Interactive Trader.

Týmto si dovoľujeme študentom srdečne zablahoželať k ich výbornému výsledku 
a dúfame, že táto skúsenosť bude motivovať aj ďalších študentov dosahovať stále vyššie 
profesijné ciele.

Ďalšie výkony: drep 282,5 kg, , mŕtvy ťah 247,5 kg. Voj. Foriš: „Príprava na tieto 
majstrovstvá od poslednej súťaže bola pomerne dlhá, využíval som posilňovňu AOS 
a držal som sa pokynov trénera Pavla Varcholu“.  
Voj. Foriš sa najbližšie zúčastní Majstrovstiev Európy v silovom trojboji v máji v Dánsku. 

Zdroj: http://www.aos.sk/?stranky=aktuality20/MajsterSR.php


Úspech študentov Národohospodárskej fakulty 
Ekonomickej univerzity v Bratislave na svetovej 

súťaži RITC 2020



Výstava Stanislava Meliša – Sea Shell 
v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku

V  priestoroch Univerzitnej knižnice KU bude 
slávnostnou vernisážou dňa 10. marca o  14.00 
hod. otvorená unikátna výstava Stanislava 
Mel iša pochádzajúceho zo Slovenska, 
ktorý  ovplyvnil smerovanie austrálskeho 
sklárskeho dizajnu i voľnej sklárskej tvorby. 
Práve na pôde Katolíckej univerzity bude za účasti 
autora po prvýkrát na Slovensku prezentovaná 
tvorba svetového sklára v  samostatnej výstave 
sklenených plastík a  miniatúr. Sprievodným 
programom bude prezentácia knihy Dušana 
Mikolaja, ktorý sa v  súčasnosti venuje písaniu monografie o Stanislavovi Melišovi. 
Tentokrát však odprezentuje novú publikáciu o  sklárskom majstrovi Jánovi Zoričákovi 
pod názvom Šťastné okolnosti Jána Zoričáka, ktorú uvedie do povedomia odbornej 
i laickej verejnosti. 


Tvorba Stanislava Meliša je, na rozdiel od funkčne 
orientovanej austrálskej produkcie v oblasti fúkaného 
skla, plná krehkej organickej citlivosti. Väčšinu jeho 
exponátov, ktoré sú umiestnené v mnohých štátnych 
i súkromných zbierkach, tvoria morské formy. Ich tvar 
a  spracovanie majú nádych umeleckej jemnosti. 
Inšpirácia jasne vychádza z  morských foriem mušlí 
a farebnej atmosféry podmorského sveta. 

Fúkaním a tvarovaním skla dosiahol formu, ktorá nie je 
ťažkopádna, ale organická a  neviazaná. Meliš 
sa  v  tvarosloví vracia späť do minulosti, kedy sa po 
formálnej stránke v  jeho tvorbe zrkadlí začiatok 

20. storočia a  fenomén zvaný Tiffany. Autor však uvedenú tradičnú techniku podrobuje 
modernému vnímaniu a klasický tvar mení v súčasnú plastiku. V tvorbe Stanislava Meliša 
vidíme drobné miniatúry, ktoré v prvom pláne vníma ako skúšku tvarov a farieb. Aj tie sa 
však stávajú umelecky výpovedným artefaktom, ktorý sa dostáva do ostrého kontrastu 
s  priam megalomanskými landartovými projektami. Nemá jednotný štý l , 
rád  experimentuje a  skúša neobmedzené možnosti „živej hmoty skla“. Strieda 
kombinácie tvaru, farby, povrchovej úpravy. Okrem umeleckého skla sa venuje 
aj úžitkovému sklu, jeho dizajnu, vlastnostiam i následnému využitiu. Víziou Stanislava 
Meliša je vytvorenie galérie pod vodou tzv. Underwater Art Gallery – Tidal Glass Gallery 
v  Port Adelaide, kde by sa mohli návštevníci dotýkať diel na brehu i  pod vodou. 
Súčasťou by bolo aj tzv. „Craft education Centre“ pre deti. So svojím tímom vytvoril 
pre naplnenie tohto sna cez 4 000 sklenených plastík. 


Výstavu jeho plastík a  miniatúr si môžete pozrieť v  priestoroch Univerzitnej knižnice 
Katolíckej univerzity, na žltom podlaží (v bývalej predajni Don Bosco) počas otváracích 
hodín knižnice do konca marca. Vstup na výstavu je bezplatný. Cieľom organizátorov 
je  aj takýmto spôsobom dostať do povedomia verejnosti priestor, ktorý bude 
po  ukončení výstavy, slúžiť ako Kabinet dejín Katolíckej univerzity. Stane sa tak 
pri príležitosti 20. výročia od založenia Katolíckej univerzity v druhej polovici júna.

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/70965-stanislav-melis-sea-shell




Ako obstáli absolventi Fakulty informatiky 
Paneurópskej vysokej školy z  pohľadu 
priemerného platu vo veľkej konkurencii 
vysokých škôl? Ukázali, že študovať 
informatiku na PEVŠ sa oplatí.  
Výsledky nezávislého hodnotenia 
Je to veľký úspech Paneurópskej vysokej školy 
a hlavne Fakulty informatiky. Absolventi PEVŠ 
pa t r i a medz i na j l epš i e za rába júc ich 
absolventov vysokých škôl na Slovensku! 
V  rebríčku spomedzi všetkých absolventov 
vysokých škôl v  SR sa absolventi Fakulty 
informatiky umiestnili na 7. mieste. Údaje spoločnosti Trexima, ktoré 26. 02. 2020 
zverejnil denník Trend nájdete TU. 

Požiadavky IT sektora 
IT sektor patrí dlhodobo medzi najžiadanejšie a najlepšie platovo ohodnotené odvetvia. 
Príprava na toto povolanie však vyžaduje vysokú kvalitu výuky, odborníkov z  praxe 
a  špičkové technické zabezpečenie pre dôkladnú a  efektívnu prípravu do praxe 
študentov. 

Štúdium na Fakulte informatiky PEVŠ  
V rámci študijného programu aplikovaná informatika si môžu študenti vybrať aj atraktívne 
zamerania kybernetická bezpečnosť, priemysel 4.0 a Big Data, alebo aplikácie virtuálnej 
reality. Viac o zameraniach TU. 

Špičkový odborníci a vybavenie  
V súčasnosti študenti využívajú štyri moderné IT laboratória, ktoré slúžia pre vzdelávanie 
a  výskum, konkrétne laboratórium testovania použiteľnosti, laboratórium virtuálnej 
a  rozšírenej reality, laboratórium sieťových technológií a  laboratórium Lego robot, 
laboratórium veľkých dát Big Data a laboratórium nového smerovania aplikovanej 
informatiky Priemysel 4.0.


Zdroj: https://www.paneurouni.com/aktuality-pevs/dalsi-velky-uspech-paneuropskej-vysokej-skoly/


PG art – Výstava diel výtvarných pedagógov 
v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity 

v Prešove

Ďalší veľký úspech Paneurópskej vysokej školy

V stredu 19. februára 2020 o  16:00 hod. bola v  priestoroch Univerzitnej knižnice 
Prešovskej univerzity v  Prešove otvorená kolektívna výstava výtvarných diel – 
PG  art. Vystavujúcich výtvarníkov (Alena Sedláková, Tatiana Bachurová, Iveta Gal 
Drzewiecka, Tomáš Telepák, Slavomír Capek) spája najmä spoločné pracovisko 
na  Katedre hudobnej, výtvarnej a  telesnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove. Hudobný program na vernisáži zabezpečili ďalší členovia katedry – 
hudobníci: študentka Ema Kovalčíková (spev) pod vedením doc. PaedDr. Zuzany 
Slávikovej, PhD.



Vernisáž otvoril riaditeľ Univerzitnej knižnice PU Ing. Peter Haľko, ktorý vyzdvihol 
tvorivosť autorov a  rozmanitosť ich výtvarného prejavu, ktorým sa vystavujúci 
na výstave prezentovali (maľba, kresba, grafika, fotografia a priestorové objekty).

Kurátor výstavy Mgr. Jaro Ondo, PhD. v úvode svojho príhovoru predstavil výstavu 
slovami: „Pod stručným názvom PG art sa skrýva v jeho protiklade členitá a rozmanitá 
výstava. Pri takomto salónnom type výstav nie je až tak ľahké ulapiť sa niečoho, 
v čom by sa zhodli všetci a nechali tak vedno zaznieť hlas piatich odlišných výtvarných 
prístupov.“ Ďalej v  skratke charakterizoval osobitný prístup k  výtvarným prácam 
jednotlivých autorov: „V akvareloch Aleny Sedlákovej výrazná kontúra sublimuje 
so zdanlivo lakonickým dejom a čistým výrazom. Elégia a jednoznačnosť v odhodlanej 
výpovedi. Tatiane Bachurovej sa darí diváka nechávať v príjemnom bludisku hľadania 
tajov tvarov, akoby vo voľnom, filozofickom tanci zamyslenej víly. Iveta Gal Drzewiecka 
rozohrieva dušu nápaditou vlastnou edíciou vtipných ilustrácii aktivujúc oblasť 
humánneho humoru. Tomáš Telepák dokazuje dlhoročnú fotografickú prax vizuálne 
zrelými, viac exponovanými zábermi a pantomímou papierových obličajov. Slavomír 
Capek kontinuuje svoj hlboký vzťah k architektúre transformáciou do podoby 
objemnejších grafík a kresieb, kde svetlá stopa na tmavom podklade predznamenáva 
cestu našich osudov a rozhodnutí na konci, či na jej začiatku. Zaujímavým doplnením 
výstavy sú jeho priestorové práce.“ Oficiálne otvorenie výstavy uzatvorila vedúca 
Katedry hudobnej, výtvarnej a  telesnej výchovy PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD. 
s poďakovaním všetkým kolegom za výbornú prezentáciu katedry a príjemné stretnutie. 
Výstavu je možné navštíviť do 20. marca 2020.

Zdroj: https://www.unipo.sk/aktuality/35216/


Na Slovensku je nedostatok tlmočníkov 
posunkového jazyka

Absolventi nového študijného programu na pedagogickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Trnave budú profesionálni tlmočníci, ktorí pomôžu v bežnej 
komunikácii, ale i v škole, na úrade či u lekára. Jednoducho všade tam, 
kde je potrebné prekonať komunikačnú bariéru pre nepočujúcich.  
Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich odstraňuje bariéry Štvorročný 
profesijne orientovaný bakalársky študijný program slovenský jazyk v komunikácii 
nepočujúcich si kladie za cieľ vyplniť medzeru spôsobenú nedostatkom kvalifikovaných 
tlmočníkov medzi slovenským jazykom a slovenským posunkovým jazykom na celom 
území Slovenska.




„Novoakreditovaný študijný program 
je  v  úplnom súlade s  hodnotovými 
prioritami Trnavskej univerzity. Je zameraný 
na odstraňovanie bariér, ktoré delia 
nepočujúcich od tých, ktorí takéto 
znevýhodnenie nemajú. Som nesmierne 
rád, že sme prvou vysokou školou 
na Slovensku, ktorá bude môcť pripravovať 
vysokoškolsky vzdelaných tlmočníkov 
do  posunkovej reči a  verím, že je to 
pre  univerzitu krok správnym smerom,“ 
vyhlásil rektor René Bílik.


Nový a jedinečný študijný program je možné študovať od septembra 2020 
len  na  Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zameriava sa na jazykové 
a tlmočnícke zručnosti a ponúkne vedomosti z problematiky života nepočujúcich osôb.


Vhodný pre tlmočníkov aj rodičov nepočujúcich 
ento program reflektuje potreby nepočujúcich na Slovensku a prispieva k  ich lepšiemu 
začleneniu do majoritnej spoločnosti. Uchádzačom ponúka možnosť získať 
vysokoškolské vzdelanie so širokou škálou uplatnenia, najmä ako tlmočník posunkového 
jazyka, ale toto štúdium je vhodné aj pre rodičov nepočujúcich detí, ktorí si rozšíria svoje 
poznatky a tiež sa naučia komunikovať so svojím nepočujúcim dieťaťom. 
„Nepredpokladáme vysoký záujem uchádzačov. Zo skúseností vieme, že bližší vzťah 
a  záujem o nepočujúcich majú predovšetkým ich rodinní príslušníci. Očakávame teda 
najväčší záujem o štúdium z tejto komunity. Veríme však, že týmto programom oslovíme 
aj iných uchádzačov a realizáciou výberového predmetu, ktorý ponúkneme pre všetkých 
našich študentov, zvýšime zručnosť aspoň čiastočného využívania posunkového jazyka,“ 
povedala dekanka pedagogickej fakulty Viera Peterková.  
Na Slovensku je akútny nedostatok tlmočníkov, má ich tu pôsobiť len približne 25. 
„Tisícky slovenských nepočujúcich si buď nemajú možnosť objednať tlmočníka 
alebo  si  ho nájdu len s veľkými ťažkosťami, aby im pomohol na úrade či u lekára. 
Potrebujeme čo najviac tlmočníkov, ale je to beh na dlhé trate,“ hovorí predseda 
Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých Jaroslav Cehlárik.  
Okrem teoretických vedomostí študenti nadobudnú aj praktické skúsenosti práve 
v  asociácii, ktorá dlhoročne poskytuje tlmočnícku službu v Trnavskom kraji. „Zároveň 
predmety budú vyučovať i nepočujúci vyučujúci, čo je najlepšia priama metóda výučby 
v slovenskom posunkovom jazyku. Bude to veľmi zaujímavý odbor,“ dopĺňa J. Cehlárik. 
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave od nového akademického roka 
2020/2021 otvára okrem slovenského jazyka v komunikácii nepočujúcich aj tri ďalšie 
nové študijné programy: anglický jazyk a anglofónne kultúry, slovenský jazyk a literatúra 
– editorstvo a vydavateľská prax, a učiteľstvo výchovy k občianstvu. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/



Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre 
prijali za člena európskej platformy pre podporu 

výskumu šľachtenia a reprodukcie 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/slovensku-polnohospodarsku-univerzitu-v-nitre-
prijali-za-clena-europskej-platformy-pre-podporu-vyskumu-slachtenia-a-reprodukcie-

Bratislava bude zohľadňovať pri starostlivosti 
vo svojich lesoch odporúčania odborníkov 

Technickej univerzity vo Zvolene

Na zák lade in ic ia t í vy Faku l ty agrob io lóg ie 
a  potravinových zdrojov sa v decembri 2019 stala 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre členom 
EFFAB/ FABRE – TP,   oficiálnej európskej 
technologickej platformy, ktorá podporuje výskum 
a  inovácie v oblasti udržateľného šľachtenia 
a reprodukcie hospodárskych zvierat. 

FABRE -TP je hlavným kontaktným bodom pre organizácie zaoberajúce sa šľachtením 
a  reprodukciou hospodárskych zvierat v Európe, ktorého cieľom je podnietiť pokrok 
vo  výskume, technologický vývoj a inovácie. Stanovuje priority výskumu v oblasti 
šľachtenia a reprodukcie hospodárskych zvierat v  rámci projektov Horizon Europe. 
Propaguje udržateľné šľachtenie a reprodukciu hospodárskych zvierat v  EÚ, rozvíja 
výskumné a inovačné programy, nastavuje priority, spája priemysel, vzdelávacie ústavy 
a  tvorcov zákonov a podporuje inovácie. Organizácia vznikla v roku 2005 ako iniciatíva 
proaktívnych partnerov v oblasti šľachtenia, neskôr pokračovala v podobe projektu 
podporeného z  európskych štrukturálnych fondov a od roku 2009 je oficiálnou 
európskou technologickou platformou. EFFAB (European Forum of Farm Animal 
Breeders) je nezávislé európske fórum, ktoré reprezentuje organizácie v oblasti 
reprodukcie a selekcie hospodárskych zvierat. Členmi sú organizácie producentov 
hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny a rýb.


Rektor TUZVO profesor Rudolf Kropil 17. februára 2020 v Bratislave podpísal 
Memorandum o podpore rekreačných funkcií lesov v okolí Bratislavy. Spolu s ním 
dokument podpísali predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. K memorandu pripojil 
podpis aj primátor hlavného mesta Matúš Vallo.  
Projekt nastavenia obhospodarovania prímestských lesov sa podarilo pripraviť vďaka 
úzkej spolupráci zainteresovaných subjektov na základe najmodernejších vedeckých 
prístupov odborníkov Technickej univerzity vo Zvolene. Dňa 20. marca 2019 bola 
na univerzite vo Zvolene predstavená vedecká štúdia pre zlepšenie rekreačnej funkcie 
v  prímestských bratislavských lesoch. Vedecká štúdia bola zameraná na analýzu 
dopadov rozličných hospodárskych stratégií na plnenie produkčnej a rekreačnej funkcie 
lesa na území lesného celku Lesy SR Bratislava. Jednalo sa o overenie dopadov 
bežného hospodárenia podľa platného Programu starostlivosti o les (PSL), overenie 
dopadov manažmentu zameraného na posilňovanie rekreačnej funkcie lesa a pasívneho 
manažmentu, teda bez zásahového režimu. 



Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Nezabudnite sledovať vždy aktuálny zoznam 
univerzít, na ktorých priebieha Deň otvorených 

dverí (DOD), v sekcii aktualít pre študentov 
na stránke portalvs.sk alebo priamo v kalendári, 

kde si veľmi ľahko môžete nájsť DOD 
na kokrétnych vysokých školách.

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/bratislava-bude-zohladnovat-pri-starostlivosti-vo-svojich-lesoch-
odporucania-odbornikov-tuzvo


V štúdii boli tiež preskúmané možnosti, 
ako  by sa hospodárenie na definovanom 
území dalo optimalizovať. Zo  všeobecného 
vedeckého pohľadu bolo potrebné vykonať 
mul t ik r i ter iá lnu opt imal izác iu dvoch 
vybraných ekosystémových služieb, čo je 
problém riešiteľný modernými metódami 
matematickej optimalizácie manažmentu 
naturálnych zdrojov. 

Podpredsedníčka vlády a ministerka 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Gabriela Matečná zdôraznila, že podpis 
memoranda znamená návrat k faktom, 
vedeckému prístupu a rozhodnutiam na základe údajov. Podarilo sa, podľa jej slov, 
odbúrať všetky emócie nezaložené na faktoch a v súčasnosti zainteresované subjekty 
prichádzajú s projektom starostlivosti o prímestské lesy, ktorý nemá v Európe obdoby. 

Rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil na tlačovej konferencii uviedol: „Technická univerzita 
vo Zvolene poskytla štúdiu - analýzu dopadov modifikovaného manažmentu lesov 
za  účelom zvýšenia rekreačnej funkcie lesa pre obyvateľov Bratislavy, 
ale  aj  pre  všetkých, ktorí do hlavného mesta prichádzajú. Z optimálnych variant 
si  zúčastnené strany vybrali. Myslím si, že je to úspešný projekt, v ktorom sa veda 
pretavila do praxe a verím, že tieto lesy budú obhospodarované v záujme zdravého 
vývoja lesa, návštevníkov a obyvateľov, ale aj v záujme toho, aby sme ukázali, 
ako  sa  dá odborne pristupovať k riešeniu zložitých problémov.“ Starostlivosť 
o  prímestské lesy, ktoré obhospodaruje štátny podnik Lesy SR, sa zmení. 
TUZVO  pripravila analýzu dôsledkov a vypracovala projekt, ktorý posilní rekreačné 
funkcie tejto lesnej oblasti. Celkovo ide o rozlohu 4300 hektárov. Lesy SR, š.p. v súlade 
s dohodou znížia v prímestských lesoch ťažbu a budú sa intenzívne starať o rekreačné 
plochy. 

Hlavné mesto Bratislava bude vo svojich lesoch pri starostlivosti zohľadňovať 
všeobecné odporúčania súvisiace s výchovou a obnovou lesných porastov 
a posilneným plnením rekreačnej funkcie lesov.


