Informačný e-newsletter Technickej univerzity vo Zvolene
FEBRUÁR 2015
Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Deň otvorených dverí Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky
Dňa 3. februára sa uskutočnil Deň otvorených dverí FEVT, ktorý bol spojený s prezentáciou
robotických stavebníc LEGO Mindstorms Education. Na DOD FEVT nadväzoval dvojdňový praktický
workshop, ktorý bol zameraný na využitie robotov, záujemcovia si zostrojili vlastného robota a
vyskúšali si využitie senzorov, motorov, mikroprocesorov na konštrukciu a riadenie autonómneho
robota, schopného splniť jednoduchú zadanú úlohu. Víťazom súťaže odovzdal ceny dekan FEVT
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
Kolektívna zmluva na rok 2015
Rektor prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. a predseda Rady
Univerzitnej odborovej organizácie Ing. Ján Kováč, PhD.
podpísali 3. februára Kolektívnu zmluvu na rok 2015. V
Kolektívnej zmluve na rok 2015 boli dohodnuté niektoré
zmeny oproti roku 2014:
- zamestnávateľ v súlade s ustanovením § 111 ods. 2 ZP po dohode s odborovou
organizáciou určil čerpanie hromadnej dovolenky na dni 23. 12. 2015 – 31. 12. 2015;
- zamestnancovi vyplatí zamestnávateľ zo sociálneho fondu odmenu pri životnom
jubileu 60 rokov veku, ak odpracoval nepretržite v hlavnom pracovnom pomere na TU
najmenej 10 rokov vo výške 50,00 €, viac ako 20 rokov vo výške 100,00 €, viac ako 30 rokov vo výške 200,00 €;
- výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) zamestnancov sa zvýšila zo sumy najviac 7,- € na
najviac 8,00 € mesačne; a iné. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/kolektivna-zmluva-rok-2015.html
Návšteva ministra školstva Juraja Draxlera
Vo štvrtok 5. februára v popoludňajších hodinách navštívil TU vo Zvolene minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Úvodné pracovné rokovanie s
rektorom Rudolfom Kropilom bolo venované otázkam rozvoja TU vo Zvolene,
plánom a zámerom univerzity na najbližšie obdobie, účasti TU vo výzvach
operačných programov EÚ, ďalej procesu komplexnej akreditácie, otázkam tvorby
metodiky a rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu, výsledkom hospodárenia a
rozpočtu TU na rok 2015. Po pracovnom stretnutí minister navštívil Laboratórium
molekulárnej genetiky Katedry fytológie Lesníckej fakulty a Halu vedeckoexperimentálnych pracovísk.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/minister-skolstvajuraj-draxler-navstivil-technicku-univerzitu-vo-zvolene.html
Začiatok letného semestra a podávanie prihlášok na štúdium na TUZVO
Dňa 9. februára začal letný semester. Na univerzite študujú študenti v 21 študijných programoch na prvom stupni štúdia, v 20
študijných programoch na druhom stupni a vo 14 študijných programoch na treťom stupni štúdia. Letný semester akademického
roka 2014/2015 potrvá do 8. mája. Potenciálni záujemcovia o štúdium na bakalárskom stupni sa môžu podávať svoje prihlášky
do 31. marca alebo na FEVT až do 30. apríla, na inžinierskom stupni sú termíny podávania prihlášok až v mesiacoch jún a júl.
Voľby do Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene – akademická obec študenti
Dňa 11. februára sa uskutočnili voľby študentov do AS TU vo Zvolene. Voľby študentských senátorov pre funkčné obdobie od 13.
03. 2015 do 12. 03. 2019 prebiehali na všetkých fakultách a tiež v rámci univerzitných študijných programov.
Za senátorov boli zvolení nasledovní študenti:
Lesnícka fakulta
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Ing. Zuzana Allmanová
Monika Sitárčiková
Ján Supuka
Bc. Maroš Sajdák
Bc. Mária Antaliczová
Bc. Lenka Paločková
Ing. Igor Viszlai
Marek Trenčanský
Bc. Marek Adamica
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Univerzitný študijný program
Beňová Lucia
Martinovicová Klára
Sojka Tomáš
Ing. Mozdík Romuald

Pozrime sa na svet očami tých druhých
S touto prednáškou vystúpila profesorka Vanessa Andreotti na pôde TUZVO dňa 12.
februára. Profesorka po pôsobení na univerzitách vo Veľkej Británii, Novom Zélande či
Fínsku aktuálne pracuje v Kanade na The University of British Columbia (patrí medzi 40
najlepších univerzít na svete). Je členkou Centra pre štúdium globálnej a sociálnej
spravodlivosti na Univerzite v Nottinghame. Na Slovensko pricestovala ako lektorka
Sokratovho inštitútu - projektu CEEV Živica a Technickej univerzity vo Zvolene pre nadaných
vysokoškolákov rôznych študijných odborov.
Predseda NR SR Peter Pellegrini navštívil našu univerzitu
Dňa 23. februára navštívil Technickú univerzitu vo Zvolene predseda Národnej rady SR
a bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini. S rektorom
TUZVO Rudolfom Kropilom hovorili o rozvojových zámeroch a úlohách univerzity, ako
aj o prepojení vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe v oblasti lesníctva,
drevárstva, životného prostredia, environmentálnej techniky a v ďalších príbuzných
odboroch, v ktorých TUZVO poskytuje štúdium v študijných programoch vo všetkých
stupňoch. Predseda NR SR načrtol možnosti spolupráce pre napĺňanie rozvojových
zámerov univerzity a zvýraznil význam univerzity v regióne a na Slovensku z pohľadu
jej profilácie. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/predsedanr-sr-peter-pellegrini-navstivil-technicku-univerzitu-vo-zvolene.html
Prezentačný deň podnikov
Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií
SR v rámci projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti"
organizovala podujatie s názvom "Prezentačný deň podnikov", ktorý sa uskutočnil v
stredu 25. februára v hlavnej budove TU. So svojimi prednáškami vystúpil Štefan
Chudoba a Milan Fiľa, odborní garanti tohto projektu, Jozef Spevár, štátny tajomník
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Jozef Patráš, prezident Zväzu
spracovávateľov dreva SR, ale tiež zástupcovia z firmy Continental Automotive Systems
Slovakia, zo Železiarní Podbrezová, Mincovni Kremnica a iných ďalších.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/prezentacny-den-podnikov-pode-tu-vo-zvolene.html
Prednáška ministra životného prostredia Petra Žigu
Dňa 25. februára sa na pôde TUZVO uskutočnila prednáška ministra životného
prostredia Ing. Petra Žigu, PhD. na tému „Hospodársky rast a kvalita životného
prostredia na Slovensku“. Po prednáške nasledovala zaujímavá diskusia, do ktorej sa
zapojili zamestnanci a študenti. Prítomných zaujímala nielen problematika
environmentálnych záťaží, ale aj spory medzi lesníkmi a ochranármi. Na rokovaní po
skončení prednášky sa minister Žiga a rektor Kropil dohodli na príprave zmluvy o
spolupráci medzi MŽP SR a TUZVO, ako aj o možnosti prijatí stážistov na ministerstvo z
radov študentov.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/prednaska-ministrazivotneho-prostredia-petra-zigu-technickej-univerzite-vo-zvolene.html
Študentská rada vysokých škôl vo Zvolene
Počas posledného februárového víkendu sa konalo vo Zvolene valné zhromaždenie
Študentskej rady vysokých škôl. Zúčastnili sa ho aj delegáti našej univerzity, Igor Viszlai,
Marek Trenčanský a Ján Supuka. Na zasadnutí vystúpil aj náš rektor prof. Rudolf Kropil
ako prezident Slovenskej rektorskej konferencie a prof. Jaroslav Škvarenina ako
zástupca Akreditačnej komisie. Diskusia na zhromaždení sa venovala najmä tvorbe
novej koncepcie financovania vysokých škôl a ich spolupráce pri tvorbe študijných
programov s dôrazom na multidisciplinárne programy.
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