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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Zasadal Akademický senát TU vo Zvolene
V pondelok 27. februára zasadal Akademický senát TU vo Zvolene. V úvodnom bode
rokovania prorektorka pre rozvoj TU prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD., predstavila
vyhodnotenie Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene na roky 2011 – 2016. „Hlavné ciele
dlhodobého zámeru sa podarilo naplniť,“ povedal rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf
Kropil, CSc. Skonštatoval, že zamestnanci svojou prácou vytvorili podmienky
pre zabezpečenie stability, jedinečného postavenia, konkurencieschopnosti a trvalého
rozvoja TU vo Zvolene. Prorektorka pre rozvoj predstavila aj návrh Dlhodobého zámeru
TU vo Zvolene na roky 2017 – 2023 s víziou do roku 2030. Ďalším bodom rokovania boli
výsledky hospodárenia TU za rok 2016. Pracoviská prevažne hospodárili vo vysoko kladných číslach. AS TU vo Zvolene schválil
Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2016 jednomyseľne. Ďalším bodom rokovania bol návrh Metodiky rozdelenia
dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2017. Rektor v úvodnom slove konštatoval, že univerzite bola pridelená dotácia
zo štátneho rozpočtu vo výške 11 834 689 €, čo je pokles o 354 625 € oproti celoročnému objemu dotácie v roku 2016. Ocenil
konštruktívny prístup dekanov fakúlt pri precizovaní metodiky a tvorbe návrhu rozpočtu. Výsledok hospodárenia za rok
2017 je naplánovaný vo výške minimálne 689 tisíc eur. AS TU vo Zvolene schválil návrh Metodiky rozdelenia dotácie a rozpočtu
TU vo Zvolene na rok 2017 väčšinou hlasov.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/zasadal-akademicky-senat-tu-vo-zvolene.html
Rokovanie Kolégia rektora TU
Prvé zasadnutie Kolégia rektora TU v roku 2017 začalo kontrolou plnenia úloh. V plnení
ostalo uznesenie o aktualizácii systemizácie pracovných miest. Rektor TU vo Zvolene
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. zhodnotil, že je potrebné sociálne citlivo zefektívniť
činnosť našej univerzity v oblasti ľudských zdrojov. Ďalším bodom rokovania boli
výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2016. Dosiahnuté výsledky hospodárenia
možno hodnotiť pozitívne. Rektor sa poďakoval všetkým pracovníkom, ktorí sa na tom
podieľali. „Hospodársky výsledok na úrovni 816 998 eur považujem za veľmi solídny,“
povedal rektor aj vzhľadom na okolnosti vonkajších podmienok, a to najmä poklesu
počtu študentov v externej forme štúdia. Kvestor TU vo Zvolene doc. Ing. Josef Drábek,
CSc., hovoril o investíciách, ktoré sa odzrkadlili na úspore energií a členom kolégia priblížil zmeny v Metodike rozdelenia dotácie
a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2017. Hlavná kontrolórka TU Mgr. Darina Švingálová vyhodnotila kontrolnú činnosť TU
a podala informáciu o vybavovaní podaní, oznámení a petícií občanov. Celkový počet sťažností vybavených v roku
2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol. Na rokovanie kolégia bola prizvaná aj Ing. Božena Sliacka, PhD., ktorá
vyhodnotila previerky BOZP na TU v roku 2016. Opätovne poukázala na nedodržiavanie zákazu fajčenia. Dekan Lesníckej fakulty
prof. Dr. Ing. Viliam Pichler hovoril aj o potrebe kontrol na alkohol. Podľa rektora by takéto kontroly mali prebiehať na každom
pracovisku každý mesiac. Všetci členovia Kolégia rektora TU vo Zvolene sa cez prestávku rokovania podrobili dychovej skúške
na zistenie požitia alkoholu. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/rokovanie-kolegia-rektora-tu.html
TU vo Zvolene navštívil minister životného prostredia SR László Sólymos
V utorok 7. februára navštívil Technickú univerzitu vo Zvolene minister životného
prostredia SR Ing. László Sólymos spolu s prvým štátnym tajomníkom Ministerstva
životného prostredia Ing. Norbertom Kurillom, PhD. Delegáciu Ministerstva životného
prostredia privítal na pôde TU vo Zvolene prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť TU
doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka. „Chceme sa profilovať ako zelená univerzita, preto je pre
nás návšteva z Ministerstva životného prostredia dôležitá,“ povedal v úvodnom
príhovore prorektor. Hovoril o dlhodobej spolupráci Technickej univerzity – najmä
Fakulty ekológie a environmentalistiky a Lesníckej fakulty s Ministerstvom životného
prostredia, a ponúkol možnosť ďalšej spolupráce univerzity aj v oblasti
environmentálnej stratégie. Minister Ing. László Sólymos privítal ponuku spolupráce, hovoril o skúsenostiach, ktoré ministerstvo
získalo počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ a o ekologickejšom hospodárstve. Ministra sprevádzal aj bývalý minister
životného prostredia a jeho terajší poradca Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklósom, DrSc., z Katedry UNESCO pre ekologické
vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie a environmentalistiky. Následne sa uskutočnila prednáška ministra
a štátneho tajomníka na tému „Skúsenosti so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ z pohľadu rezortu životného prostredia“,
ktorá bola pre študentov a zamestnancov TU vo Zvolene a zároveň bola súčasťou Dňa otvorených dverí na Fakulte ekológie
a environmentalistiky. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/tu-vo-zvolene-navstivil-minister-zivotnehoprostredia-sr-laszlo-solymos.html

Kolektívna zmluva na rok 2017
Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. a predseda Rady
Univerzitnej odborovej organizácie doc. Ing. Ján Kováč, PhD. podpísali 13. februára
Kolektívnu zmluvu TU vo Zvolene na rok 2017 s účinnosťou od 1. februára
2017. V Kolektívnej zmluve na rok 2017 boli kolektívnym vyjednávaním dohodnuté
niektoré zmeny oproti roku 2016. • Ďalší prídel do sociálneho fondu bol zvýšený v roku
2017 z 0,10 % na 0,15 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných na výplatu
za kalendárny rok. • V súlade s § 152 ods. 8 písm. a) ZP zamestnávateľ poskytne
zamestnancom stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení počas celodenného
vnútrofiremného vzdelávania, ďalej v čase čerpania dovolenky a celodennej prekážky v
práci. • Príspevok zo SF pri súvislej práceneschopnosti dlhšej ako 3 mesiace (doposiaľ boli 4 mesiace) vo výške 130,00 €. •
Individuálny príspevok na regeneráciu pracovnej sily vo výške 35,00 € je možné využiť na športové aktivity, regeneračné aktivity,
kultúrne podujatia a korekčnú optickú pomôcku, pričom príspevok sa zamestnancovi vyplatí raz ročne. • Pod kúpeľnou liečbou
pre účely tejto kolektívnej zmluvy rozumieme ambulantnú kúpeľnú liečbu, kúpeľnú liečbu pridelenú zdravotnou poisťovňou,
kúpeľnú liečbu hradenú samoplatcom a kúpeľno-rehabilitačné pobyty v Slovenských liečebných kúpeľoch v trvaní nepretržite
najmenej päť dní. • Kolektívna zmluva TU vo Zvolene na rok 2017 je zverejnená na web-sídle TU.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/kolektivna-zmluva-rok-2017.html
Deň otvorených dverí na Fakulte ekológie a environmentalistiky
V utorok 7. februára sa na pôde Fakulty ekológie a environmentalistiky (FEE) konal Deň
otvorených dverí (DOD). Účastníkov DOD privítal prodekan pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť na FEE, doc. Marián Schwarz, CSc., ktorý zároveň informoval študentov
o možnosti podať si prihlášku aj na nový študijný program Forenzná kriminalistika
a environmentalistika, ktorý bol vytvorený ako spoločenská objednávka pre zaplnenie
medzery pri aplikácii forenzných vied v oblasti životného prostredia pri vyšetrovaní
a dokazovaní v trestných aj civilných konaniach pred štátnymi orgánmi v spolupráci
a koordinácii s Odborom odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej
kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru SR v Bratislave.
Po privítaní študentov prebehla podrobnejšia prezentácia možností štúdia, podanie informácií o prijímacom konaní a uplatnení
absolventov a následne prezentácia jednotlivých študijných programov v podaní študijných poradcov. Výučba a výskum
na katedrách bol potenciálnym záujemcom priblížený formou návštevy laboratórií a vybraných pracovísk na FEE.
Deň otvorených dverí na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky
Dňa 1. februára Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky zorganizovala Deň
otvorených dverí. Základné informácie o profile Fakulty environmentálnej a výrobnej
techniky TU vo Zvolene poskytol dekan fakulty doc. Ing. Marián Kučera, PhD.,
a prodekan pre pedagogickú činnosť a propagáciu fakulty doc. Ing. Ján Kováč, PhD.
Absolventi fakulty pracujúci v súčasnosti v známych firmách ako napr.: Odštepný závod
lesnej techniky; Lesy SR š.p. Banská Bystrica; Zetor Slovensko s.r.o. sídlo Zvolen; IPM
Engineering, s.r.o. Zvolen; Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. Zvolen;
Nemak, s.r.o. Žiar nad Hronom, poskytli informácie o spolupráci s fakultou a ponúkli
študentom možnosť spolupráce s nimi už počas štúdia na fakulte. Pre záujemcov
o štúdium na FEVT boli najzaujímavejšie praktické ukážky vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti katedier, rozhovory
s učiteľmi a študentmi, a prezentácia prác študentov.
Výstava: človek a huby
Problematikou využívania húb alebo ich pestovania sa v posledných rokoch zaoberá stále
viac ľudí nielen vo svete, ale už aj na Slovensku. Výstava Ing. Martina Pavlíka, PhD.,
a doc. Ing. Vladimíra Kunca, PhD., by mala slúžiť predovšetkým ako prostriedok
propagácie húb, propagácie potreby ich poznávania a poznávania ich miesta a úlohy
v prírode, a tiež rozumného využívania húb a ich schopností. Ich fotografie sú
prostriedkom poukázania na miesto a význam húb v prírode a v živote človeka. Výstava
je určená pre študentov našej univerzity, ale tiež pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o huby
ako súčasť prírody, huby ako rozkladače organického materiálu, huby ako parazity,
symbionty, huby ako možnú alternatívu pri riešení zdravotných problémov alebo
jednoducho ako príjemné spestrenie jedálneho lístka. Výstava potrvá v priestoroch SLDK na prvom poschodí do 31. marca 2017.
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