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Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) je
špičkovou slovenskou vysokoškolskou
a vedeckovýskumnou inštitúciou medzinárodného významu, ktorá pôsobí v širokej oblasti problematiky Les – Drevo –
Ekológia a Environment – Obnoviteľné
zdroje energie. Takáto komplexnosť je výnimočná v regióne, na Slovensku, ba dokonca v celoeurópskom priestore. Posledný vývoj však naznačuje potrebu zdravej,
primeranej diverzifikácie a špecializácie.
Toto sa prejavuje na lesníckej fakulte orientáciou na ekonomiku, aplikovanú zoológiu
a poľovníctvo či ekológiu lesa. Na drevárskej fakulte ide opäť o ekonomiku a manažment, ale aj dizajn nábytku a interiéru,
ochranu osôb pred požiarom, ochranu dreva, stavieb a podobne.
Na TUZVO je pomerne dobre vybudovaná infraštruktúra, v poslednom období bolo vybudovaných niekoľko excelentných
pracovísk, vďaka ktorým sa stáva univerzita zaujímavá pre domácich, ako aj zahraničných partnerov. Rozvíja sa medzinárodná činnosť v rámci prierezového
programu COST tvoriaceho rámec pre vedecko-technickú spoluprácu v Európe, sú
riešené medzinárodné výskumné projekty Rámcových programov Európske únie.
TUZVO je kolektívnym členom medzinárodných mimovládnych organizácií IUFRO,
PRO SILVA, IAWS, SWST, JAWA a ďalších.
Pracoviská TU vo Zvolene dlhodobo spolupracujú so zahraničnými výskumnými
ústavmi a s univerzitami, najmä v Poľsku,
Rakúsku, Nemecku, vo Francúzsku, v Španielsku, Maďarsku a Číne. Za pozitívum
v tejto oblasti možno pokladať rozšírenie
zmluvnej spolupráce na región Balkánu
i východnej Európy (Bulharsko, Srbsko,
Rusko, Bielorusko), ako aj na oblasť Severnej Ameriky (Kanada).
Významnou súčasťou vedeckovýskumnej činnosti sú projekty aplikovaného výskumu. Prostredníctvom nich je zabezpečený transfer výsledkov výskumno-vývojovej činnosti univerzity cez podnikateľské subjekty do komerčnej sféry. Na
TUZVO sa darí zhmotniť výsledky riešenia
projektov výskumu formou patentov a úžitkových vzorov. Pracovníci univerzity boli
pôvodcami viacerých nových riešení, chránených ochrannými dokumentmi doma aj
v zahraničí. Technická univerzita sa snaží
zintenzívniť spoluprácu vo vede a výskume
aj cez zapojenie do vytvárajúcich sa sietí
a klastrov vedeckých pracovísk nielen
v rámci Slovenska, ale celej EU. Dokladom
úspešnej snahy je aj zriadenie 1. slovenského strojárskeho klastra (1SSK) ako
záujmového združenia právnických osôb,
ktoré bolo pripravované v spolupráci s banskobystrickým VÚC. Z iniciatívy Úradu banskobystrického samosprávneho kraja
v spolupráci TUZVO a Zväzom spracovateľov dreva sa pripravuje aj založenie drevárskeho klastra. Popri výchove kvalifikovaných odborníkov pre potreby praxe výsledkom týchto aktivít má byť predovšetkým posilnenie konkurencieschopnosti
slovenských strojárskych a drevárskych firiem.
Prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
rektor Technickej univerzity vo Zvolene
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Drevo – naša strategická surovina
Drevo je výhodným stavebným materiálom z hľadiska celkového komplexu mechanických, tepelno-technických, technologických a estetických vlastností, ako aj
dosahu na životné prostredie. Drevo je
našou strategickou domácou prírodnou
obnoviteľnou surovinou, ktorej bude pri
rozumnom spôsobe hospodárenia na Slovensku vždy dostatok. Žiaľ, má však na
Slovensku pomerne nízku úroveň zhodnotenia. Preto nie náhodou sa výskumnej
a vývojovej činnosti v oblasti drevených
stavebných konštrukcií na Technickej univerzite vo Zvolene venuje čoraz väčšia pozornosť. Táto úloha pripadá Oddeleniu drevených stavebných konštrukcií (ODSK),
ktoré sa aj týmto spôsobom snaží nadviazať na celosvetový trend lepšieho využitia prírodných obnoviteľných zdrojov.
Treba dodať, že drevené stavby majú
na Technickej univerzite vo Zvolene hlbšiu
tradíciu. Na Drevárskom výskumnom a vývojovom ústave, ktorý v minulosti pôsobil
na jej pôde, sa pod vedením Ing. Andreja
Bašistu vyvíjali a projektovali prvé priekopnícke drevené konštrukcie novodobej
éry, medzi ktoré patrí žilinská kruhová hala, zimné štadióny v Banskej Bystrici a vo

Zvolene, ako aj množstvo prototypových
halových objektov. Drevárska fakulta bola
v kontakte aj s renomovanými výrobcami
stavebno-stolárskych výrobkov (Drevina Turany) a výrobcami drevných materiálov pre
stavebníctvo (Bučina Zvolen, Preglejka Žarnovica). Išlo o veľmi živú spoluprácu s priemyselnou praxou, napríklad pri aplikačnom výskume a vývoji pre Bučinu Ekostavby, ktorého výsledkom boli desiatky
domov na báze dreva prevažne pre nemecký trh.
Oddelenie drevených stavebných konštrukcií, ktoré pôsobí pri Katedre nábytku
a drevárskych výrobkov na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, pokrýva širokú oblasť projektovania, navrhovania, dimenzovania drevených stavieb
a výrobkov pre stavebníctvo, ako aj technológie výroby, energetickej efektívnosti
a stavebnej fyziky. Oblasť navrhovania stavieb, statiku a energetickú certifikáciu má
podloženú aj autorizáciou v Komore stavených inžinierov. Živá výskumná a vývojová činnosť tu prebieha nielen vďaka priamemu dopytu realizačnej praxe – firmám,
ktoré sa na ODSK často obracajú, ale aj
vďaka množstvu výskumných projektov,

TU vo Zvolene má viacero excelentných pracovísk. Medzi ne patrí aj Laboratórium
geoinformatiky Lesníckej fakulty.
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ktoré priamo riešilo, koordinovalo alebo
sa na nich zúčastnilo v úlohe spoluriešitelia. Spomenúť možno napríklad účasť
na riešení výskumno-vývojových projektov
podporených Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APPV) Vystužené drevené
nosné prvky materiálmi na báze vlákien
a projekt Drevený kompozit na báze dreva, ako aj množstvo ďalších projektov zameraných na výskum a vývoj konštrukčného systému pre nízkoenergetické budovy a energeticky pasívne domy.
Do tohto výpočtu treba zahrnúť aj viaceré projekty grantovej agentúry SR VEGA
a projekty medzinárodnej vedeckej a technickej spolupráce, ako napríklad Stratégia využitia a zhodnotenia trvalo udržateľnej suroviny dreva, ďalej účasť na riešení medzinárodného projektu programu
Tempus Information Technologies Based
on Simulation and Computer modeling
a výskumného projektu 5. rámcového
programu Performance Based Building
(Navrhovanie budov založené na poznaní
ich správania) či na európskom projekte
COST akcia E44 – Wood Processing Strategy. Úhrnná výška dotácie na uvedené
projekty bola cca 250 000 EUR.
Novodobé budovy na báze dreva sú
charakteristické nízkou spotrebou energie
na vykurovanie, vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami obalového plášťa
i nízkou celkovou energetickou bilanciou
vrátane energie na výrobu a prepravu stavebných dielcov. Samotné drevo v stavebnej konštrukcii má zápornú bilanciu
emisií (po prepočte spotreby energie pri
výstavbe, prevádzke a likvidácii budovy na
produkciu skleníkového plynu CO2), keďže
počas rastu stromu pohltí alebo reguluje
viac škodlivín, ako ich po zabudovaní vyprodukuje. Nezostáva tak nič dlžné životnému prostrediu. Toto všetko sa snažia
na Oddelení drevených stavebných konštrukcií TUZVO presadzovať v základnom
i aplikovanom výskume, a tak podporovať
efektívnejšie využitie dreva vo všetkých
oblastiach, kde má na Slovensku pomerne vysoký, ale zatiaľ nedostatočne využitý potenciál.
Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene

Geoinformatika
a precízne lesníctvo

V podmienkach Slovenska, ako aj v celej
strednej Európy, existuje dlhoročná tradícia, ktorá vychádza z princípov prírode blízkeho hospodárenia v lese. Vychádzajúc
z dlhoročných koncepcií pestovania lesa
pri zakomponovaní geoinformačných
technológií a zavedením princípov precízneho lesníctva je možné dosiahnuť vyššiu
úroveň kvality. Potrebné je pritom zvýšenie
úrovne detailu z lesného porastu na jednotlivý strom. Doteraz bolo na Technickej
univerzite vyvinutých niekoľko nástrojov,
modelov pre podporu rozhodovania v lese,
ktoré zapadajú do konceptu precízneho
lesníctva – model pre odhad rizika vzniku
lesného požiaru, model pre výber optimálneho variantu ťažbovo-dopravného
prostriedku a simulátor biodynamiky lesa
SIBYLA. Projekt bol ocenený cenou Werner von Siemens Excellence Award.
Technická univerzita vo Zvolene participovala v tejto oblasti projektov v rámci
5 Rámcového program EÚ. Vo vzťahu
k precíznemu lesníctvu išlo najmä o vedecký projekt Implementácia stromových
modelov ako nástrojov hospodárenia v lese a Manažment požiarneho rizika na rozhraní urbánnych a poľnohospodárskych
a lesných krajinných štruktúr. V súčasnosti
je TU vo Zvolene členom konzorcia podporného projektu 6. rámcového programu Nástroje pre odhad dopadu na udržateľnosť lesníctva – kolobeh dreva.
Úspešná spolupráca sa pritom rozvinula
najmä s Georg-August univerzitou v Göttingene a Technickou univerzitou v Mníchove.
TUZVO má viacero excelentných pracovísk, medzi ktoré patrí Laboratórium geoinformatiky Lesníckej fakulty. Významným
ocenením výskumných a aplikačných aktivít pracoviska je získanie projektu Centrum excelencie pre podporu rozhodovania v lese a krajine, ktorý je podporovaný
Agentúrou Ministerstva školstva SR pre
štrukturálne fondy EÚ. Jeho cieľom je vybudovanie moderne vybavených výskumných štruktúr vo Zvolene, a to na Technickej univerzite vo Zvolene a Národnom
lesníckom centre, čo umožní ich zapojenie
sa do európskych výskumných sietí.
Doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.
Ing. Andrea Majlingová, PhD.

Orientácia na spoločensky významné oblasti výskumu
Na Technickej univerzite vo
Zvolene (TUZVO) sa rozvíjajú
aktivity v oblasti vedy a výskumu
v mnohých smeroch. Vychádzajú
pritom z ťažiskových tém
jednotlivých fakúlt, ktoré sa môžu
pochváliť viacerými úspechmi.
Nitky týchto aktivít sa zbiehajú
v rukách prorektorky pre vedu
a výskum TUZVO doc. RNDr. Anny
Danihelovej, PhD.
V čom spočíva tajomstvo tohto úspechu?
Základné východiskové podmienky pre
úspešný rozvoj vedy na pracoviskách sú
kvalitný personál, odbornosť, finančné zabezpečenie, jazyková vybavenosť, informovanosť, dlhodobá vízia, dobrá legislatíva.
TUZVO sa snaží orientovať sa na také oblasti vo výskumnom priestore, ktoré sú celospoločensky významné. Jednou z týchto
oblastí je napríklad problematika modelovania šírenia požiaru v lesnom prostredí.
Výsledky tohto výskumu majú obrovský
význam pre bezpečnosť ľudí zasahujúcich
pri požiari, ako aj pre záchranu majetku, či
už ide o les a drevnú surovinu alebo zachovanie mimoprodukčnej funkcie lesa.
V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) sa zasa naša univerzita podieľala v spolupráci s VÚC v Banskej Bystrici na príprave projektového zámeru na vybudovanie
Regionálneho inovačného centra banskobystrického samosprávneho kraja s možnosťou vytvorenia užšieho partnerstva v ob-

podárstva. TUZVO sa zaradilo medzi inštitúcie, ktoré v rámci Európskeho lesníckeho inštitútu (European Forest Institute –
EFI) vyvíjajú snahu vytvoriť v Európe sieť
výskumných organizácií v oblasti lesníctva. TUZVO sa podieľa na vytvorení spoločného vedeckého a technického rámca
v oblasti šľachtenia lesných drevín v Európe, ktorý má prispieť ku koordinácii a integrácii šľachtiteľských aktivít na európskej úrovni.

A. Danihelová
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lasti lesníctva, drevospracujúceho priemyslu, ekológie a environmentálnych technológií, obnoviteľných prírodných zdrojov
energií, strojov a zariadení.
Presahujú vaše vedeckovýskumné aktivity aj hranice Slovenska?
Naša univerzita buduje vzťahy s partnermi na princípe odbornosti bez ohľadu
na geografické hranice. Univerzita sa
zapojila do prípravy návrhu projektu
EIT-ENERGY KIC, ktorú koordinovala TU
Graz ako strategický partner Európskeho
inštitútu pre inovácie a technológie (EIT).
Cieľom je vytvorenie znalostného a inovačného spoločenstva (KIC), integrujúceho
existujúce inštitúcie do zoskupení a sietí,
ktoré bude zodpovedné za integráciu výskumných a vzdelávacích aktivít s cieľom
zvýšiť inovačnú kapacitu európskeho hos-

Vraj sa pracoviská vašej univerzity môžu
pochváliť aj úspechmi v oblasti optimalizácie spracovania odpadov a odpadového hospodárstva. Na čo sa orientujete tu?
Výskum a vývoj environmentálnych technológii využívajúcich odpady regiónu ako
sekundárne suroviny a ich komplexný environmentálny monitoring má dnes veľký
význam. Preto sa TUZVO orientuje na oblasti a projekty, kde je predpoklad realizácie nových environmentálnych technológií
komerčnou formou. Odberateľmi výsledkov riešení vedecko-technických projektov
(VTP) sú hlavne inovatívne stredné podniky v regióne Banskobystrického kraja (baliarne cementových zmesí, zlievárne) a malé podniky (najmä stavebné firmy). Záujem o takúto formu spolupráce na báze
aplikovaného výskumu prejavili aj veľké
podniky (hlinikáreň, veľká zlieváreň, Doprastav – stavebný závod a i.). Na TUZVO
sú vytvorené predpoklady na komplexné
environmentálne analýzy, monitoring a posudzovanie vplyvov činnosti na jednotlivé
zložky životného prostredia. Máme skúse-

nosti aj z hodnotenia kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov fytocenóz a charakterizovania zmien rastlinných spoločenstiev
v rozsiahlych záujmových územiach (Žiarska kotlina, Petrochema Dubová, oblasť
Dolného Kubína, Kysuckých Beskýd a ďalšie). TUZVO patrí medzi šesť univerzít, ktoré získali projekt v rámci výzvy APVV v programe Podpora spolupráce univerzít a SAV
s podnikateľským prostredím (SUSPP).
A čo oblasť využitia druhotných a obnoviteľných zdrojov energií?
Výskum uskutočňovaný na univerzite je
tu multidisciplinárny. Paralelne s prípravou
intenzívneho pestovania a využívania biomasy v sektore energetiky ako suroviny,
resp. alternatívneho biopaliva, sa venuje
pozornosť aj oblasti výskumu a vývoja efektívnych technológií a zariadení na zber, manipuláciu a spracovanie technickej biomasy na konečný komerčný produkt – biopalivo. TUZVO je zapojená do podprogramu
Intelligent Energy – Europe Programme
(IEE). V rámci Programu teritoriálnej spolupráce v rokoch 2007 – 2013 pre strednú
Európu sa naše výskumné aktivity zameriavajú na oblasť alternatívnych palív na báze biomasy z aspektu kvality a ochrany životného prostredia, na vývoj nových technológií umožňujúcich nárast energetického
využitia biomasy pri vysokej účinnosti. Aktívne sa podieľame aj na tvorbe a realizácii regionálnej energetickej politiky rešpektujúcej miestne podmienky, ktorá sa formuje v súlade so zámermi energetickej
politiky Komisie EÚ.
Ján Puchovský
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