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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 
Navýšenie rozpočtu vysokých škôl o 20 miliónov € 
V pondelok 8. februára 2016 sa stretli predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda 
vlády a minister financií SR Peter Kažimír a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler s predstaviteľmi Slovenskej 
rektorskej konferencie (SRK). Za SRK sa na rokovaní zúčastnili jej prezident Rudolf Kropil, viceprezidenti Karol Mičieta, rektor 
Univerzity Komenského v Bratislave a Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity, ako aj zástupcovia SRK z ďalších regiónov Pavol 
Sovák, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Peter Bielik, rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 
Rokovanie bolo výsledkom dohody z 10. decembra 2015, kedy sa vláda SR zaviazala reagovať na najaktuálnejšie problémy 
vysokého školstva. V duchu tejto dohody 8. februára 2016 podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír rozpočtovým 
opatrením rozhodol o poskytnutí 20 miliónov eur na dofinancovanie a rozvoj vysokých škôl na rok 2016. Predstavitelia vlády 
prijali aj návrh Slovenskej rektorskej konferencie na rozdelenie 50 miliónov eur, ktoré vláda uvoľnila na rekonštrukciu 
vysokoškolských internátov pre verejné vysoké školy. Rekonštrukcia internátov je prvou v modernej histórii Slovenskej republiky. 
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/navysenie-rozpoctu-vysokych-skol-20-milionov.html  

 
Prezident SR vymenoval do funkcie rektora TU vo Zvolene 
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vo štvrtok 11. februára vymenoval Rudolfa 
Kropila do funkcie rektora Technickej univerzity vo Zvolene na druhé štvorročné 
funkčné obdobie s účinnosťou od 18. februára 2016 do 17. februára 2020. Prof. Ing. 
Rudolf Kropil, CSc. je prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie a rektorom 
Technickej univerzity vo Zvolene. Je členom Rady solidarity a rozvoja SR a členom Rady 
vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Je zástupcom Slovenska v Rade Európskej 
asociácie univerzít. Radou Európskej únie bol v roku 2015 vymenovaný za člena 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. 

 http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/prezident-sr-vymenoval-do-funkcie-rektora-tu-vo-zvolene.html  
 
Podpis kolektívnej zmluvy na rok 2016 
Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. a predseda Rady 
Univerzitnej odborovej organizácie doc. Ing. Ján Kováč, PhD. podpísali 2. februára 2016 
Kolektívnu zmluvu TU vo Zvolene na rok 2016. V Kolektívnej zmluve na rok 2016 boli 
kolektívnym vyjednávaním dohodnuté niektoré zmeny oproti roku 2015: 
zamestnávateľ v súlade s ustanovením § 111 ods. 2 ZP po dohode s odborovou 
organizáciou určil čerpanie hromadnej dovolenky na dni 27. 12. 2016 – 05. 01. 2017,   
t. j. 8 pracovných dní (v roku 2015 to bolo 5 pracovných dní); výška príspevku 
zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) zamestnancov sa zvýšila zo 
sumy najviac 8,- €  na najviac 10,00 € mesačne (ak príspevok zamestnanca na DDS je 
menej ako 10,00 € mesačne, zamestnávateľ poskytne príspevok na DDS vo výške príspevku zamestnanca); hranica priemerného 
mesačného zárobku pre nárok na príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť (príloha B kolektívnej 
zmluvy, ods. 4)  sa zvýšila na 429,- € zo  412,- € v roku 2015; zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi dopravný 
prostriedok len v rámci SR takto: do 200 km za PHM a mzdu vodiča 3,5 € za hodinu, resp. 7,00 € za hodinu počas soboty, nedele 
a sviatkov, nad 200 km za jednotnú sadzbu 0,50 € za km.; individuálny príspevok na regeneráciu pracovnej sily je možné využiť 
na športové, regeneračné aktivity, kultúrne podujatia a korekčnú optickú pomôcku, pričom sa zamestnancovi bude vyplácať raz 
ročne vo výške 35,- € po predložení dokladov o zaplatení.   
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/kolektivna-zmluva-rok-2016.html  

 
Rokovanie Kolégia rektora  
V pondelok 29. februára sa stretlo Kolégium rektora Technickej univerzity vo Zvolene, 
ktoré malo pred sebou bohatý program. Rokovanie začalo zhodnotením výsledkov 
hospodárenia univerzity za rok 2015. Rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
poďakoval všetkým pracoviskám za dlhodobú prácu a hospodárenie na veľmi slušnej 
úrovni. Už tri roky po sebe sa univerzite podarilo dosiahnuť výsledok hospodárenia     
na úrovni viac ako 1 miliónov eur. Najdôležitejším bodom programu bola metodika 
rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU na rok 2016. Kvestor univerzity doc. Ing. Josef 
Drábek, CSc. predstavil niektoré zmeny, ktoré sú v metodike zapracované. „Niekoľko 
pracovísk nevyužíva možnosť podnikateľskej činnosti, skúsme byť v tomto 
aktívnejší,“ vyzval rektor vedúcich pracovísk. Kolégium rektora schválilo väčšinou 

hlasov metodiku rozdelenia dotácie a rozpočet TU vo Zvolene na rok 2016. V ďalšom bode rokovania hlavná kontrolórka 

http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/navysenie-rozpoctu-vysokych-skol-20-milionov.html
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/prezident-sr-vymenoval-do-funkcie-rektora-tu-vo-zvolene.html
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/kolektivna-zmluva-rok-2016.html


 
univerzity Mgr. Darina Švingálová vyhodnotila výsledky kontrolnej činnosti a podala správu o vybavovaní podaní, oznámení 
a petícii občanov. V roku 2015 bolo zaevidovaných celkovo 9 sťažností. Prizvaná na rokovanie bola aj Ing. Božena Sliacka, ktorá 
vyhodnotila previerky BOZP na TU vo Zvolene. Opäť konštatovala, že nie je dodržiavaný zákaz fajčenia na pracoviskách. V ďalšom 
bode rokovania boli členovia kolégia oboznámení s činnosťou organizačných súčastí. V závere informovala vedúca Oddelenia 
riadenia ľudských zdrojov Mgr. Oľga Mikulová o podpise Kolektívnej zmluvy na rok 2016. Rektor ukončil rokovanie informáciou 
o tom, že univerzita sa ani tento rok nevyhne systemizácii pracovných miest a požiadal vedúcich pracovísk o návrhy na zmeny.  
 
Deň otvorených dverí FEVT  
Dňa 3. februára sa na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky uskutočnil Deň 
otvorených dverí. Uchádzači o štúdium a verejnosť mali príležitosť voľne a nezáväzne   
si prezrieť priestory fakulty, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. 
Záujemcovia o štúdium sa mohli oboznámiť so systémom výučby a pozrieť                      
si výučbové, výskumné, technologické priestory fakulty spojené s odborným výkladom. 
Okrem informácií o študijných programoch a podmienkach prijímacieho konania            
a dôležitých termínoch sa dozvedeli, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu 
v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami ako                
aj o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných fakultou 
v spoločenskej a hospodárskej praxi.  

O (ne)skutočnej pomoci 
Vo štvrtok 18. februára mal Mgr. Ing. Tomáš Ryška, PhD. z Univerzity Pardubice 
prednášku o pomoci rozvojovým krajinám. Etnológ, vysokoškolský učiteľ, filmár, ktorý 
strávil tri roky s pôvodnými obyvateľmi severného Thajska. Spoznal zblízka pôvodný 
kmeň Akha, zažil dôsledky rozvojovej pomoci a zdokumentoval jej riziká. V období   
2005 – 2012 zastával pozíciu riaditeľa medzinárodnej nevládnej organizácie UWIP 
(United World of Indigenous Peoples). Za svoju filmovú tvorbu získal rad 
medzinárodných cien, napr. Grand Prix na Ruskom filmovom antropologickom festivale 
(ruská Akadémia vied) či na medzinárodnom filmovom festivale Ekofilm. Jeho filmy      
sa zaradili do „special selection“ Európskej asociácie sociálnych antropológov (EASA) 
alebo medzinárodného filmového festivalu vizuálna antropológia ASTRA. Verejná 

prednáška na našej univerzite bola zostavená ťažiskovo z ukážok Ryškovho filmu Zajatci bílého boha, ktoré autor komentoval      
a dopĺňal informáciami zo svojho výskumu, života v Thajsku a vybraných zahraničných zdrojov. Viac o tejto prednáške sa dočítate 
v ďalšom čísle časopisu TUZVO.  
 
Významní priekopníci lesníctva na Slovensku 
V pondelok 8. februára dekan Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliam Pichler za účasti viacerých 
zamestnancov a študentov Lesníckej fakulty slávnostne otvoril stálu expozíciu „Významní 
priekopníci lesníctva na Slovensku“. Stálu expozíciu si študenti a zamestnanci majú možnosť  
pozrieť v prístupovej chodbe k posluchárni B8 na prízemní bloku C. Jozef Dekret Matejovie, 
Ľudovít Greiner, Rudolf Feistmantel, Ľudovít Fekete, Josef Opletal či Andrej Kavuljak. Dozviete 
sa o ich živote, zásluhách a prínose pre slovenské lesníctvo.  
 

 
Európske lesnícke preteky v severskom lyžovaní 
V dňoch 8. – 12. februára sa v nórskom Osle na biatlonovej aréne Holmenkollen 
uskutočnil 48. ročník Európskych lesníckych pretekov v severskom lyžovaní. 
Cieľom podujatia je budovať sinú a zdatnú lesnícku komunitu v Európe. Na tomto 
podujatí, ktoré sa koná  každoročne v inej európskej krajine sa stretávajú lesníci 
a zároveň lyžiari, aby si vylepšili svoju zdatnosť a zároveň budovali a vytvárali 
spoločnú lesnícku európsku komunitu.  Pretekári súťažili v niekoľkých disciplínach: 
preteky voľnou technikou so streľbou, preteky klasickou technikou so streľbou 
a štafety.  Za Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene sa pretekov 

zúčastnili: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. – obsadila 8. miesto, Ing. Martin Bartík, PhD. – 21. miesto a Rudolf Michalovský, 
študent – obsadil 1. miesto v behu voľnou technikou so streľbou. „Trať bola namáhavá, veľké prevýšenia a ťažký mäkký sneh,“ 
povedala po skončení pretekov doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.  
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