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KLADIEME DÔRAZ NA VÁŠ OSOBNOSTNÝ RAST
Mobility, networking a bohatá krúžková činnosť sú zamerané na zvýšenie
konkurencieschopnosti našich študentov na Európskom trhu práce.

KRÚŽKY PRI LF SA SPÁJAJÚ
A ŽIJÚ AKTÍVNE AJ NA SVOJOM WEBE
Tvorivá umelecká, športová, ale i manažérska činnosť dodávajú našim študentom
tie správne benefity pri budovaní ich budúceho kariérneho profilu. Neváhaj a zvoľ
si cestu úspechu prostredníctvom svojho členstva v niektorom z krúžkov pri LF.

ÚVOD

Lesnícka fakulta má množstvo tradícií, z čoho vychádza aj pestrá paleta jej krúžkovej
činnosti. Vďaka veľkému množstvu odborne, ale aj voľno časovo zameraných krúžkov,
majú naši študenti možnosť sa popri svojom štúdiu venovať aj činnostiam, ktorými
rozvíjajú svoje schopnosti a vedomosti. Naučia sa tak organizovať spoločenské akcie,
pracovať v kolektíve, komunikovať s verejnosťou a v neposlednom rade vytvárať
nezabudnuteľné zážitky na univerzitnej pôde a vo svojom vlastnom živote. Krúžková
činnosť ponúka obrovskú možnosť vytvoriť si príležitosti a získať skúsenosti, ktoré
v budúcnosti iste využijete pri hľadaní pracovného miesta.
Naši študenti v krúžkovej činnosti dosahujú významné úspechy nielen na domácej
pôde, ale taktiež na medzinárodnej úrovni.
Veríme, že sa popri svojom štúdiu rozhodnete pre využitie tejto perfektnej príležitosti,
ako odomknúť svoj nevyužitý potenciál a stanete sa členom niektorého zo spomenutých
krúžkov.

Vaši predsedovia krúžkov
pri Lesníckej fakulte
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IFSA SLOVAKIA – INTERNATIONAL
FORESTRY STUDENTS ASSOCIATION
Predseda: Bc. Jozef Orlej
E-mail: orlej91@gmail.com
IFSA Slovakia je jedným zo združení študentov lesníctva, ktoré patria pod Medzinárodnú
asociáciu študentov lesníctva. Jedným z cieľov asociácie je aj celosvetová spolupráca
medzi študentmi lesníckych vied za účelom rozšírenia vedomostí, porozumeniu, potrebe
spoločnej cesty k udržateľnej budúcnosti pre naše lesy a poskytnutia hlasu mládeži
v medzinárodnej lesníckej politike.
Medzi hlavné činnosti IFSA Slovakia patria návštevy zahraničných „meetingov“, kde naši
členovia získavajú neoceniteľné skúsenosti, vedomosti a priateľstvá. V posledných rokoch
sme sa zúčastnili stretnutí v Slovinsku, Maďarsku, Lotyšsku a Rakúsku.
Každoročne sa náš tím úspešne zúčastňuje na súťaži Lesníckej všestrannosti, ktorú
organizuje Mendelova univerzita v Brne. Tieto stretnutia napomáhajú budovať
spoluprácu, hľadať nové kontakty, naučiť sa riešiť neznáme problémy a prehlbovať
komunikáciu v cudzom jazyku.
Každoročne v mesiaci november organizujeme Deň sv. Huberta, ktorého súčasťou
býva aj svätohubertská omša spojená s pochodom mestom Zvolen a súťažou vo
varení gulášu, samozrejme s dobrou hudbou a občerstvením. V letnom semestri je to
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IFSA SLOVAKIA – INTERNATIONAL
FORESTRY STUDENTS ASSOCIATION

Májobranie, kedy odoberáme, „rúbeme“ máje a večer sa
stretáme pri slávnostnom ohni. Taktiež sa snažíme vniesť
do prednáškových sál zaujímavé a aktuálne lesnícke témy
organizovaním sérií prednášok ako Svetové lesníctvo
na TUZVO a hľadáme spoločnú cestu. Študenti IFSA, Bc.
Milan Hunčaga a Tony Cicoň, v tvrdej konkurencii kandidatúr
Gruzínska a Fínska na zasadnutí NERM IFSA 2017 v Kyjeve
vybojovali pre IFSA Slovakia a pre našu Lesnícku fakultu právo
usporiadať výročný európsky meeting IFSA 2018.
IFSA je hlavne o kolektíve dobrých ľudí, ktorí sa chcú
posúvať ďalej a majú chuť robiť veci aj nad rámec školských
povinností. Odmenou sú nám za to prežité dobrodružstvá
v zahraničí a nové pohľady na svet.
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KRÚŽOK ŠPORTOVEJ
LUKOSTREĽBY
Predseda: Bc. Monika Hranicová
E-mail: m.hranicova@gmail.com
Lukostreľba je veľmi zaujímavý koníček, o ktorý je veľký záujem, no nie každý sa k tejto
činnosti vie dostať. Úlohou tohto krúžku je spojiť študentov TUZVO, ktorí o túto činnosť
majú vážnejší záujem.
Rozhodli sme sa venovať inštinktívnej 3D lukostreľbe. Ako najvhodnejšiu voľbu pre našich
strelcov považujeme luky typu Longbow s reflexom a lovecké reflexné luky.
Krúžok športovej lukostreľby pri TUZVO aktívne pôsobí od roku 2013 v budove Ústavu
telesnej výchovy a športu. Tréningy sa uskutočňujú v priestoroch malej telocvične
počas zimných mesiacov pre udržanie formy s dodržaním predpisových vzdialeností
a bezpečnostných stanov. V závislosti od počasia a bezpečnosti sa v letných mesiacoch
uskutočňujú tréningy v parku neďaleko vysokoškolského internátu Bariny. Študenti
nás navštevujú predovšetkým vo voľnom čase za účelom strávenia času nezáväzným
oddychom pri možno inom type športu.
Krúžok sa zúčastňuje na Lesníckych dňoch vo Zvolene popri ostatných záujmových
aktivitách svojimi ukážkami streľby, ale hlavne možnosťou návštevníkov, prevažne
materských a základných škôl, vyskúšať si zastrieľať z luku alebo sa zúčastňuje popri iných
študentmi organizovanými aktivitách.
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V priestoroch veľkej telocvične sa
zapájame v rámci dňa pre zamestnancov
univerzity s rodinami, kde majú
zúčastnení taktiež možnosť stráviť voľnú
chvíľu s lukom v ruke a s poskytnutím
základov techniky streľby.
Všetci priaznivci naklonení streľbou
lukom sú u nás vítaní.
Všetky informácie o nás nájdete
na Facebooku na uzavretej stránke TUZVO
Archery, kde vás veľmi radi privítame
a zodpovieme na vaše otázky.
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KYNOLOGICKÝ
KLUB TUZVO
Predseda: Bc. Natália Pohorelská
E-mail: pohorelskan@gmail.com
Tento krúžok tvoria študenti, ktorí prejavujú záujem o chov
rôznych plemien psov. Počas roka 2016 sa zmenila organizácia
krúžku, zmenil sa názov a plánujú sa nové aktivity. Do priestorov
kotercov je možné si priniesť psíka akéhokoľvek uznaného
plemena. Chceme, aby sa stretli všetci, čo majú záujem
o kynológiu ako takú, veď predsa jeden od druhého sa môžeme
učiť, ako pracovať so psami. Areál je momentálne zrenovovaný
a naďalej budeme pokračovať v zdokonaľovaní a vytváraní
priestoru pre chov a výcvik. Areál sa nachádza za Merlinom
a je tam 9 voliér vybavených búdami a novo vybudovaný
altánok. Areál plánujeme rozšíriť a taktiež sprístupniť ostatným
študentom, ktorí chovajú rôzne plemená, nielen poľovnícke, aby
sme sa spoločne podelili o naše znalosti medzi sebou navzájom.
V roku 2015 sa podarilo zorganizovať Svetovú, klubovú výstavu
slovenských kopovov. Zúčastnili sme sa aj na ďalších úspešných
akciách, ktoré organizovala IFSA. Od akademického roka
2016/2017 organizujeme skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
poľovných psov, prednášky a hlavne spoločné akcie
so všetkými krúžkami, ktoré na TU existujú.
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KYNOLOGICKÝ
KLUB TUZVO

Potrebujeme práve Tvoje inovatívne nápady, ktorými sa nám
podarí spolu vytvoriť nezabudnuteľný zážitok nielen
pre študentov TU, ale taktiež pre širokú verejnosť.
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POĽOVNÍCKY
KRÚŽOK
Predseda: Stanislav Raždík
E-mail: srazdik@zoznam.sk xrazdik@is.tuzvo.sk
Písal sa rok 1965, kedy vtedajší gestor predmetu Poľovníctvo Ing. Bancík dostal nápad, aby
mohli aj študenti poľovať na ploche vtedajšieho Fakultného lesného hospodárstva (neskôr
VšLP). Najskôr poľovali na celej ploche, neskôr na určenej výmere revíru s 265 ha v Kováčovej.
Dnes majú študenti nový revír z výmerou viac ako 600 ha pri Hronskej Dúbrave, kde vykonávajú
právo poľovníctva popri všetkých povinnostiach prameniacich predovšetkým od ochrany,
chovu, zušľachťovania zveri a zveľaďovanie revíru, a v neposlednom rade až po nevyhnutné
vykonávanie selektívneho odstrelu. Taktiež usporadúvame streleckú súťaž z názvom M400
o pohár rektora Technickej univerzity pod záštitou Vysokoškolského lesníckeho podniku.
Jednou z ďalších akcií je aj organizovanie už tradičnej Svätohubertskej poľovačky a taktiež
spoluorganizujeme aj Svätohubertskú omšu. Náš krúžok má aktuálne okolo 40 stálych členov
a 25 čakateľov. Na prijatie za členov do poľovníckeho krúžku sa títo čakatelia stanú členmi
po tom, ako absolvujú povinné brigády v poľovnom revíri a následne po ich absolvovaní ich
členská základňa po odhlasovaní prijme za členov.
Krúžok spolupracuje a je nápomocný pri organizovaní rôznych akcií aj s inými krúžkami
na Lesníckej fakulte, napríklad s Kynologickým klubom, Trubačským krúžkom alebo IFSA.
Nesmieme zabudnúť ani na dlhoročnú spoluprácu v rámci organizovania spoločných
poľovačiek u nás ako aj v Brne s Mysliveckým krúžkom Mendelovej univerzity v Brne.
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SOKOLIARI
A SOKOLIAREŇ PRI TUZVO
Predseda: Matúš Pivovar
E-mail: matus.pivovar@gmail.com
Sokoliarsky krúžok funguje počas oboch semestrov a zastrešuje
sokoliarov nielen z univerzity, ale aj z okolia Zvolena. Hlavnou
náplňou krúžku je teoretická a praktická výučba sokoliarstva
vo forme prednášok a praktických cvičení v teréne v takom
rozsahu, aby boli kandidáti schopní zložiť sokoliarske skúšky
a následne aplikovať získané poznatky do praxe, t. j. nielen vo
forme voľnočasovej aktivity, ale aj vykonávanie sokoliarskeho
povolania. Náplňou krúžku je agregovať sokoliarov a sokoliarskych
kandidátov z univerzity a okolia Zvolena, čo vedie k vzájomnej
výmene teoretických a praktických zručností a vedomostí.
Vyškolení kandidáti a sokoliari sa zúčastňujú na sokoliarskych
lovoch na Slovensku a v zahraničí. Každoročne sa konajú
Medzinárodné lovy v Diakovciach, Sečovciach a Poľnom Kesove.
Sokoliareň pri TU taktiež koná sokoliarské lovy, ktorých sa
môžu zúčastniť všetci členovia sokoliarskeho krúžku. Jednou
z kľúčových úloh krúžku je prezentácia TUZVO a sokoliarstva
prostredníctvom edukačnej a osvetovej činnosti. Edukačná
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A SOKOLIAREŇ PRI TUZVO

činnosť sa vykonáva najmä v školách
a škôlkach, kde pomocou letových
ukážok oboznamujeme deti a mládež
nielen s dravými vtákmi, sokoliarstvom,
ale aj ekologickými vzťahmi v prírode.
Každoročne sa náš sokoliarsky krúžok
zúčastňuje Hubertovských slávností
po celom Slovensku (napr. tohto roku
v dedinke Gápel a vo Zvolene). Krúžok
taktiež plní veľmi dôležitú funkciu pri
zachraňovaní nielen dravých vtákov.
Spolupracujeme so Štátnou ochranou
prírody, konkrétne s CHKO Poľana,
ktorým následne podľa zákona zranené
dravce odovzdávame. Pozývame taktiež
v priebehu celého akademického
roka študentov, ktorí majú záujem
stať sa členmi sokoliarskeho krúžku
do sokoliarne, ktorá sa nachádza pri
parkovisku smerom z hlavnej budovy
univerzity k internátu Bariny.
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TRUBAČI
Predseda: Jakub Badrna
E-mail: jakub.badrna@gmail.com
Trubači sú záujmový krúžok Technickej univerzity vo Zvolene
združujú hráčov hrajúcich, ale aj začínajúcich, na poľovnícke
nástroje a umožňuje im vzdelávanie a zdokonaľovanie v oblasti
poľovníckej hudby, tradícií a osvety poľovníctva. Súbor vystupuje
v rôznych zloženiach, ale reprezentačnú časť tvoria deviati
hráči, ktorí trénujú pod vedením Bohuslava Smutného. V súbore
sú mnohí hráči, ktorí sa prezentujú aj ako sólisti a úspešne
reprezentujú súbor aj na súťažiach, odkiaľ nosia či už ako sólisti,
ale aj ako súbor, mnoho ocenení. V súbore sú viacnásobní víťazi
v kategórií sólisti, ale aj samotný súbor je viacnásobný víťaz súťaží
a nesie aj titul majster Slovenska. V októbri 2016 sa súbor zúčastnil
na majstrovstvách Európy, kde sa dostal medzi tri najlepšie súbory,
a tak si priniesol titul ,,účastník finále ME“. Do krúžku sa tento rok
prihlásilo mnoho nových členov. Veľkú časť tvoria hrajúci hráči.
Avšak potešujúce je, že sa prihlásili aj úplní začiatočníci,
ktorí sa chcú venovať poľovníckej hudbe.
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To je dôkazom toho, že o tradície
poľovníctva je na Slovensku záujem
a že sa budú aj ďalej šíriť a zachovávať.
K zachovávaniu týchto poľovníckych
mravov nemalou mierou prispievajú aj
trubači Technickej univerzity vo Zvolene.
Aj počas roka medzi sebou radi privítame
ďalších členov, ktorí sa chcú stať šíriteľmi
tradícií, a tak rozšíriť rodinu trubačov
na našej škole.
Informácie o aktuálnych činnostiach
krúžku, ale aj kontakty, môžu záujemcovia
nájsť na nástenke dekanátu LF a stránke
www.lesnickekruzky.sk.
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VÁBNIČIARSKY
KRÚŽOK
Predseda: Bc. Peter Villín
E-mail: petervillin@gmail.com
Vábničiarsky krúžok pri Lesníckej fakulte bol
založený dňa 23. septembra 2014 Jánom Šimurdom,
študentom lesníctva. Dovtedy sa výučbe vábeniu
zveri nikto na Lesníckej fakulte nevenoval. Venujeme
sa výučbe praktického vábenia rôznej zveri.
Okrem praktického vábenia spoločne trénujeme
aj na súťaže.
Za posledné dva roky 2015-2016 sme usporiadali
Celoslovenskú akademickú súťaž vo vábení zveri
na Technickej univerzite vo Zvolene, zúčastnili
sme sa na 2. ročníku tejto súťaže v Liptovskom
Hrádku, spolupracovali sme pri organizácii VII.
ročníka medzinárodnej akademickej súťaže
v trúbení a vábení zveri, na ktorej sme sa aj
zúčastnili a získali pár krásnych ocenení. Okrem
spomínaných akademických súťaží nás naši členovia
reprezentujú na rôznych regionálnych súťažiach,
ale aj na majstrovstvách Slovenska či Európy. Počas
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existencie vábničiarskeho krúžku získal Ing. Daniel Demeter titul majstra Slovenska vo
vábení jelenej zveri, na majstrovstvách Slovenska počas dní sv. Huberta 2015 v Antole.
O rok neskôr získal titul majstra Slovenska vo vábení ostatnej zveri, na rovnakej súťaži,
Michal Mendel. Okrem súťaží nás naši členovia reprezentujú v rôznych ukážkach
a prednáškach o vábení. Vždy máme na pamäti, že vábenie zveri je vyššou školou
poľovníctva. Dôkladne trénujeme a zdokonaľujeme sa, aby sme mohli šíriť dobré meno
poľovníctva ako aj šíriť poľovnícke zvyky a tradície medzi širokú nepoľovnícku verejnosť.
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VČELÁRSKY
KRÚŽOK
Predseda: Ing. Ondej Šurkovský
Podpredseda: Michal Gabriš
Pokladník: Ing. Michal Filípek
Včelársky krúžok je v súčasnosti najmladším krúžkom pôsobiacim
pod hlavičkou Lesníckej fakulty. S myšlienkou na založenie krúžku
prišiel súčasný predseda Ondrej Šrurkovský. Ondrej ako vášnivý
včelár, ktorý bol po nástupe na doktorandské štúdium nútený
zrieknuť sa svojich včiel na ďalekom východe, sa rozhodol podeliť
so svojimi skúsenosťami s ďalšími študentami LF a založiť včelársky
krúžok. Stretli sa teda spolu s Michalom Filípkom a začali sa
pohrávať s myšlienkou, ako zariadiť všetko potrebné pre to, aby
mohol včelársky krúžok vzniknúť. A tak slovo dalo slovo a šlo sa od
dverí k dverám zháňať potrebné povolenia, odobrenia, rady a vôbec
všetko, čo je pre úspešné fungovanie krúžku potrebné.
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Za deň vzniku krúžku môžeme považovať 13. marec 2017, kedy sa
stretli všetci záujemcovia, podpísali sa pod stanovy včelárskeho
krúžku a zvolili si predsedníctvo. Krúžok zatiaľ nedisponuje vlastnými
včelstvami a aktivity krúžku sa doteraz zameriavajú na prípravné
práce ako napríklad na prípravu materiálu na výrobu úľov a
starostlivosť o už zriadenú školskú včelnicu v Arboréte Borová hora,
ktorej súčasťou bude aj včelnica pre potreby včelárskeho krúžku.
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FOLKLÓRNY
SÚBOR POĽANA

Riaditeľ: Ing. Pavol Gejdoš, PhD.
E-mail: gejdosp@tuzvo.sk
Folklórny súbor Poľana pracuje
pri Technickej univerzite vo Zvolene
od roku 1955. Poslanie súboru je rozvíjať ľudové tradície
predovšetkým z regiónu Podpoľania. Členmi súboru sú
mladí ľudia, prevažne študenti a zamestnanci univerzity,
ako aj mládež zo Zvolena a okolia. V súčasnosti má súbor
okolo 50 členov, ktorí pracujú v speváckej mužskej,
speváckej ženskej, hudobnej a tanečnej zložke súboru.
Program súboru je zostavený z tancov a piesní
prevažne z regiónu Podpoľania, Horehronia, Gemera,
Pliešoviec a Čierneho Balogu. V programe nechýbajú
ani inštrumentálne nástroje ako sú fujary, píšťalky, ústne
harmoniky, heligónka a drumbľa. Počas svojej dlhoročnej
činnosti absolvoval folklórny súbor stovky vystúpení
doma i v zahraničí napr. Bulharsku, Francúzsku, Ukrajine,
Rusku, Chorvátsku, Taliansku, Portugalsku, Španielsku,
Grécku, Belgicku, Turecku, Sýrii, USA a Mexiku.
V súčasnosti súbor pracuje pod vedením riaditeľa Pavla
Gejdoša a Františka Chudého, ktorý je umeleckým vedúcim
a choreografom súboru. Vedúcim ľudovej hudby je Miroslav
Danihel, vedúcim mužskej speváckej zložky je Alexander
Králik a vedúcim ženskej speváckej zložky je Daniel Bebej.
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