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Noví profesori na TUZVO 

Dňa 22. a 29. apríla 2021 prezidentka SR Zuzana Čaputová 

za prítomnosti prezidenta Slovenskej rektorskej 

konferencie a rektora TUZVO prof. Rudolfa Kropila a iných 

predstaviteľov vymenovala na slávnostných ceremóniách 

v Prezidentskom paláci v Bratislave spolu 53 nových 

profesorov. Medzi novovymenovanými profesormi je 

prof. Ing. Roman Réh, CSc., z Katedry drevárskych 

technológií Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo 

Zvolene vymenovaný za profesora v odbore Technológia spracovania dreva, prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD., 

vymenovaná za profesorku v odbore Ekonomika a manažment podniku a prof. Ing. Miloš Hitka, PhD., vymenovaný za 

profesora v odbore Manažment, obidvaja z Katedry ekonomiky, manažmentu a podnikania Drevárskej fakulty 

Technickej univerzity vo Zvolene. 

BLAHOŽELÁME ! 

Študentom Technickej univerzity vo Zvolene je dlhodobo poskytnutá 

zľava z poplatku za ubytovanie 

Vedenie TUZVO na svojich rokovaniach schválilo poskytnutie zľavy z poplatku za 

ubytovanie na mesiace apríl – máj 2021 vo výške 100% pre študentov, 

ktorí  dočasne opustili ubytovacie priestory TUZVO a uzatvorili Dodatok č.1 k 

Zmluve o ubytovaní na akademický rok 2020/ 2021. Vedenie TU vo Zvolene si 

uvedomuje náročnosť situácie, či už na strane ubytovaných, ale aj na strane 

poskytovateľa služby. Rektor univerzity prof. R. Kropil uviedol: "Svojím rozhodnutím sa vedenie snaží vyjsť v ústrety 

študentom a nezaťažovať ich rozpočet výdavkom za službu, ktorú nemôžu využívať z dôvodu zavedených prísnych 

protipandemických opatrení. Na druhej strane však pre vedenie TU vo Zvolene vzniká úloha nájsť dodatočné zdroje na pokrytie 

takto vzniknutého deficitu v rozpočte univerzity." 

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene slávnostne odovzdal dekréty 

dekanovi Drevárskej fakulty a Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Dňa 20. apríla 2021 rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., slávnostne 

odovzdal menovacie dekréty dekanovi Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo 

Zvolene prof. Ing. Jánovi Sedliačikovi, PhD., a dekanovi Fakulty ekológie 

a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Mariánovi 

Schwarzovi, CSc. Na slávnostnom akte sa zúčastnili aj predseda Akademického 

senátu TUZVO prof. Ing. Ján Tuček, CSc., predseda Akademického senátu DF prof. 

Ing. Ivan Klement, CSc., a predseda Akademického senátu FEE Ing. Juraj Modranský, PhD. Záznam zo slávnostného 

odovzdania dekrétov je zverejnený na you-tube kanáli TUZVO. 

 

Uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení na TUZVO 

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene, vzhľadom na zlepšujúcu sa 

epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 v Slovenskej 

republike a najmä v okrese Zvolen, 14. apríla 2021 schválil Usmernenie KŠ TUZVO 

č. 26, ktorého predmetom je postupné uvoľňovanie protiepidemiologických 

opatrení prijatých na TUZVO v predchádzajúcom období. Celé znenie Usmernenia 

je zverejnené na: Usmernenie KŠ TUZVO č. 26 k uvoľňovaniu protiepidemiologických 
opatrení na TUZVO | Technická univerzita Zvolen 

 

https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-ks-tuzvo-c-26-k-uvolnovaniu-protiepidemiologickych-opatreni-na-tuzvo
https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-ks-tuzvo-c-26-k-uvolnovaniu-protiepidemiologickych-opatreni-na-tuzvo


 

Následne Usmernenie KŠ TUZVO č. 26 bolo upravené Dodatkami č. 1 z 20. apríla 2021, Dodatkom č. 2 z 29. apríla 2021 

a Dodatkom č. 3 z 30. apríla 2021. 

Dodatok č. 1 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 26: DODATOK č. 1 k Usmerneniu č. 26 zo dňa 14. apríla 2021 | Technická univerzita 
Zvolen (tuzvo.sk) 

Dodatok č. 2 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 26: DODATOK č. 2 k Usmerneniu č. 26 k uvoľňovaniu protiepidemiologických opatrení 
na TUZVO | Technická univerzita Zvolen 

Dodatok č. 3 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 26: DODATOK č. 3 k Usmerneniu č. 26 | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk) 
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