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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Krízový štáb TUZVO počas koronakrízy rokoval on-line
Dňa 6. apríla 2020 zvolal rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil pracovnú poradu Krízového
štábu Technickej univerzity vo Zvolene (KŠ TUZVO). Na rokovanie boli využité služby
aplikácie Microsoft Teams. Najdôležitejšími bodmi rokovania boli aktuálne informácie
Operatívnej pracovnej skupiny krízového štábu TUZVO o stave a vývoji situácii na
Slovensku v súvislosti so šírením COVID-19, ako aj informácie o prijatých opatreniach
Ústredného krízového štábu SR a o prijatom Usmernení z odboru krízového
manažmentu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Členovia KŠ zodpovední
za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku
univerzity informovali o plnení úloh stanovených Operatívnou pracovnou skupinou KŠ TUZVO v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia a civilnej ochrany. O zabezpečení pedagogických aktivít v letnom semestri akademického roku 2019/2020 informoval
predseda KŠ TUZVO. Hovoril o výsledkoch kontroly zapojenia študentov do elektronického online vzdelávania cez aplikáciu
Microsoft Teams. Dôležitou témou rokovania bolo aj predčasné ukončenie ubytovacích zmlúv študentov. Informáciu
predniesol riaditeľ ŠDaJ Ing. Stanislav Jalakša. Odubytovanie študentov zo študentských domovov TUZVO sa uskutočnilo po
veľkonočných sviatkoch a prebiehalo podľa presného časového harmonogramu, pri zachovaní prísnych bezpečnostných
opatrení. Všetky informácie týkajúce sa podmienok odubytovania, ako aj iné dôležité informácie týkajúce sa legislatívnych
zmien v oblasti vysokého školstva, informácie týkajúce sa indexov, zapožičanej literatúry a pod., boli študentom poskytnuté
písomne na ich univerzitné e-mailové adresy a taktiež boli zverejnené na webovom sídle TUZVO a sociálnych sieťach. Viac na:
https://www.tuzvo.sk/sk/krizovy-stab-tuzvo-rokuje-prostrednictvom-aplikacie-sluzby-microsoft-teams
Predčasné ukončenie zmlúv o ubytovaní a harmonogram odubytovania študentov
TUZVO
Rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil dňa 6. apríla 2020 rozhodol po prerokovaní v Krízovom
štábe TUZVO o administratívnom a technickom ukončení zmlúv o ubytovaní študentov v
študentských domovoch TUZVO. Cieľom tohoto opatrenia bolo vytvoriť podmienky pre
riadené, kontrolované a bezpečné prevzatie osobných vecí študentov z ubytovacích
priestorov. Študenti TUZVO I. a II. stupňa štúdia s trvalým pobytom na území SR boli
povinní vysťahovať sa zo študentských domovov v termíne od 14. do 21. 4. 2020. Presný postup a denný rozvrh procesu podľa
jednotlivých študentských domovov, poschodí a izieb, určil Harmonogram odubytovania, ktorý bol zverejnený v
dokumentovom serveri UIS-u a rozoslaný do emailových schránok študentov dňa 8. 4. 2020. Proces administratívneho a
technického ukončenia ubytovania študentov zabezpečili určení prevádzkoví zamestnanci študentských domovov, ktorí
zároveň dohliadali na dodržiavanie stanovených postupov a hygienických predpisov. Postup odubytovania študentov bol
odsúhlasený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene a boli s ním oboznámení zástupcovia Okresného
krízového štábu vo Zvolene a Krízového štábu mesta Zvolen. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu boli študenti vyzvaní, aby
striktne dodržiavali určené pravidlá časového harmonogramu a rešpektovali pokyny zamestnancov študentských domovov a
členov Krízového štábu TUZVO, ktorí celý proces zabezpečovali. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-tuzvo-kubytovaniu-na-studentskych-internatoch

Harmonogram postupného uvoľňovania opatrení
Krízový štáb TUZVO na svojom zasadnutí v rámci programu prerokoval a schválil Časový
harmonogram uvoľňovania opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR a
prijatých Krízovým štábom TUZVO v súvislosti s rizikom ohrozenia verejného zdravia
ochorením COVID-19. Harmonogram činností slúžiacich na zabezpečenie prevádzky a
postupného uvoľňovania opatrení, prijatých Technickou univerzitou vo Zvolene v
súvislosti s rizikom ohrozenia verejného zdravia ochorením COVID-19 bol vypracovaný
na základe poznatkov z vývoja epidemiologickej situácie od vyhlásenia mimoriadnej
situácie k 23. aprílu 2020, berúc do úvahy všetky platné usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, uznesenia Vlády SR
a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene. Kompletný časový harmonogram je uvedený na
webovom sídle TUZVO: https://www.tuzvo.sk/sk/harmonogram-postupneho-uvolnovania-opatreni

Pri príležitosti Dňa zeme Technická univerzita vo Zvolene zverejnila tlačovú správu
o výsledkoch bádania vedcov medzinárodného tímu, ktorého členom je aj Ing.
František Máliš, PhD., z Katedry fytológie Lesníckej fakulty TUZVO
Počet druhov živočíchov aj rastlín na Zemi celkovo klesá v dôsledku ľudskej činnosti. Na
lokálnej úrovni však môžeme pozorovať nielen pokles, ale aj nárast v počte druhov. Čím
je možné vysvetliť tento zdanlivý rozpor a aké faktory spôsobujú zmeny v druhovej
bohatosti? Túto otázku riešil tím vedcov spolupracujúcich v rámci iniciatívy forestREplot
s prispením Nemeckého centra pre výskum biodiverzity (iDiv). Členom tohto
medzinárodného tímu je aj Ing. František Máliš, PhD., z Katedry fytológie, LF TUZVO, ktorý zároveň pri svojej vedeckej činnosti
úzko spolupracuje aj s Národným lesníckym centrom vo Zvolene. Výsledky ich vedeckej práce boli publikované v časopise
Nature Ecology & Evolution. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/diverzita-vegetacie-lesov-v-europe-klesa

Zomrel autor projektu budovy TUZVO
Dňa 29. apríla 2020 vo veku 91 rokov zomrel Vladimír Dedeček, autor veľkých konceptov a
mnohých stavieb. Za viac ako 50 rokov svojej činnosti architekta zanechal po sebe desiatky
stavieb, ktoré dodnes vzbudzujú pozornosť odbornej aj laickej verejnosti. Jeho
modernistické videnie architektúry a nezameniteľný rukopis sa odráža aj na budove
Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá bola zrealizovaná v 70. rokoch min. storočia. Stavby
novátora a zástancu radikálnych riešení v slovenskej architektúre sa nachádzajú v Bratislave,
Nitre, Zvolene, Tatranskej Lomnici, ale aj v Čechách. V roku 2015 architektovi, ktorý svojimi
projektmi postavenými na Slovensku zaujal aj v zahraničí, udelil Spolok architektov Slovenska Cenu Emila Beluša za celoživotné
architektonické dielo a bývalý prezident SR Andrej Kiska udelil Vladimírovi Dedečkovi v roku 2016 vyznamenanie Pribinov kríž
II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR v oblasti architektúry.
Česť jeho pamiatke!
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