Spolupráca so Severovýchodnou federálnou univerzitou
M.K. Ammosova Jakutsk
V dňoch 18. 4. – 25. 4. 2013 zástupcovia LF prijali návštevu zo Severovýchodnej federálnej
univerzity M.K. Ammosova v Jakutsku. Univerzitu reprezentovali doc. Ing. Dmitrij Konstantinovič
Čachov, CSc, vedúci katedry Technológií obrábania dreva drevených konštrukcií inžinierskotechnického inštitútu a doc. Ing. Matrona Fedosejevna Makarova, CSc., ktorá sa zaoberá tvorbou
študijných plánov a študijných programov. Na programe bolo definovanie základného rámca
vzájomnej spolupráce na úrovni SVFU a Lesníckej fakulty.

Stretnutie na dekanáte lesníckej fakulty
Sprava: doc. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. (prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť),
doc. Dr. Ing. Viliam Pichler (dekan LF), doc. Ing. Matrona Fedosejevna Makarova, CSc.,
doc. Ing. Dmitrij Konstantinovič Čachov, CSc (vedúci katedry Technológií obrábania dreva
drevených konštrukcií inžiniersko-technického inštitútu), doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.,
prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc. (prodekan pre vonkajšie vzťahy), prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD.
(vedúci Katedry lesnej ťažby, logistiky a meliorácií)

Hostia boli oboznámení so štruktúrou Technickej univerzity vo Zvolene, dlhodobým
zámerom rozvoja, charakteristikou vedecko-výskumnej činnosti. Boli im predvedené praktické
ukážky výučby vo virtuálnej jaskyni, prehliadka pracoviska s lanovkovým trenažérom, Relaz I,
Relaz II, ukážka technológie elektrostatického čistenia olejov.

Pracovníci Katedry lesnej ťažby, logistiky a meliorácií pripravili prehliadku a praktické
ukážky na pracovisku s harvestrovým trenažérom.

Súčasťou programu bola tiež návšteva Banskej Štiavnice, kde sa hostia oboznámili
s históriou lesníckeho vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Počas exkurzie
v Kremnici navštívili mincovňu a turistické stredisko Skalka.

V rámci rozhovorov pri okrúhlom stole na dekanáte LF boli prejednávané otázky
prípravy spoločných projektov a klastrov, možnosti zapojenia SVFU do projektov EÚ
a zavedenia špičkových lesníckych technológií v podmienkach Jakutska. Hovorilo sa aj
o perspektívach podielu LF na realizácii spoločných študijných programov, resp. príprave
pedagógov a študentov z Jakutska.
Bilaterálne rozhovory sa uskutočnili aj s predstaviteľmi drevárskej fakulty. Počas
návštevy našej univerzity sa hostia zúčastnili exkurzie v SLDK, VšLP a v Arboréte
Borová hora.

