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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Dňa 22. marca 2022 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Rady pre vnútorný systém kvality
(RVSK) na TU vo Zvolene.
Po slávnostnom úvode, na ktorom predseda RVSK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil,
PhD., odovzdal členom menovacie dekréty, rokovanie pokračovalo podľa schváleného
programu.
Za podpredsedu RVSK bola zvolená prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD., MSc. Členovia
RVSK schválili indikatívny harmonogram zasadnutí v roku 2022 a zobrali na vedomie
informácie o počte a zložení Stálych pracovných skupín a Programových rád, ako aj
počtoch zosúlaďovaných a rušených študijných programov a habilitačných a inauguračných konaní na TU vo Zvolene.
Po diskusii predseda RVSK v závere rokovania zaželal členom RVSK úspešnú prácu v oblasti implementácie vnútorného
systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TU vo Zvolene, pričom zdôraznil nezastupiteľnú a významnú
úlohu zástupcov študentov v tomto významnom orgáne univerzity.

Pri príležitosti 70. výročia Technická univerzita vo Zvolene zverejnila nový logotyp.
Vedenie Technickej univerzity vo Zvolene schválilo Dizajn manuál a logotyp, ktorý bol
spracovaný pri príležitosti 70. výročia TUZVO.
Autorom je Ing. Miroslav Chovan, ArtD., z Katedry dizajnu nábytku a interiéru
Drevárskej fakulty. Logotyp k 70. výročiu vzniku univerzity svojim vizuálom poukazuje
na jej zameranie, výsledkom čoho je technicky koncipované vyobrazenie znaku.
Primárnym cieľom logotypu je pripomenúť a zároveň poukázať na význam výročia,
konkrétne 70 rokov moderného vzdelávania na TUZVO.
Základné forma logotypu výročia pozostáva z čísla " 70", resp. z letopočtov
ohraničujúcich obdobie 1952 - 2022 a zo skráteného názvu univerzity "TUZVO". Základným motívom logotypu je výtvarne
štylizované číslo "70". Jednoduchý lineárny tvar číslice "7" dopĺňa "0" v tvare kruhu, ktorý je rozdelený na 8 polí. Stred osí je
umiestnený excentricky. Osové členenie kruhu je odkazom na oficiálne logo Technickej univerzity vo Zvolene, ktorého tvar je
odvodený od architektonického riešenia auly.
Nový logotyp a Dizajn manuál je zverejnený v prílohe. Logo je dostupné vo Vydavateľstve TUZVO u PhDr. Evy Fekiačovej.

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene na rokovaní 25. apríla 2022 schválil Dodatok č. 1 k Usmerneniu č. 35,
ktorý aktualizuje protiepidemiologické opatrenia na TUZVO v období od 25. 04. 2022. Znenie dodatku je zverejnené
na webovej stránke TUZVO.
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