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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 
 
Kolektívna zmluva na rok 2018 
Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 
a predseda Rady Univerzitnej odborovej organizácie doc. Ing. Ján Kováč, PhD. 
podpísali  Kolektívnu  zmluvu  TU  vo  Zvolene  na  rok  2018  s účinnosťou  od  
1. februára 2018. V Kolektívnej zmluve na rok 2018 boli kolektívnym 
vyjednávaním dohodnuté niektoré zmeny oproti roku 2017 • Celková tvorba 
sociálneho fondu sa zvýšila na 1,20 %, navýšenie príspevku zamestnávateľa na  
doplnkové dôchodkové sporenie sa zvýšilo na 12 €. Kolektívna zmluva TU vo 
Zvolene na rok 2018 je zverejnená na web-sídle TU.  (foto: archív TUZVO) 
 
Zimná univerziáda Slovenskej republiky 2018 

V dňoch 5. - 9. februára 
2018 na Technickej univerzite vo Zvolene sa konala Zimná univerziáda 
Slovenskej republiky 2018. Zimnú univerziádu SR 2018 prostredníctvom 
videopríhovoru oficiálne otvorila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 
Martina Lubyová. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor 
usporiadateľskej Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil v rámci 
otváracieho ceremoniálu privítal účastníkov na akademickej pôde univerzity 
s tým, že považuje za česť, že TUZVO dostala možnosť zorganizovať V. Zimnú 
univerziádu SR 2018. Univerzita popri vzdelávacej a vedeckovýskumnej 
činnosti kladie dôraz aj na podporu pravidelnej fyzickej a športovej činnosti 
študentov a zamestnancov, ktorá je základom zdravého telesného, 
pohybového, psychického a sociálneho rozvoja každého človeka. Poďakoval 
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej asociácii 

univerzitného športu a partnerom za súčinnosť pri príprave a vytvorení technických podmienok podujatia. Všetci rečníci vo 
svojich príhovoroch popriali športovcom zimnej univerziády veľa hodnotných športových výkonov, súťaženie v duchu fair-play 
a nezabudnuteľné spomienky a divákom a podporovateľom príjemné chvíle strávené v kruhu akademického športu. 
Viac o Zimnej univerziáde SR sa dočítate v nasledujúcom čísle časopisu TUZVO kde budú uverejnené výsledkové listiny ako aj 
rozhovor s Predsedom organizačného výboru ZU SR 2018, prorektorom pre pedagogickú prácu RNDr. Andrejom Jankechom, 
PhD.  
 
RoboHranie 2018  
Na prelome januára – februára 2018 sa na Technickej univerzite vo Zvolene 
uskutočnil druhý ročník súťaže RoboHranie 2018. Katedra výrobnej 
a automatizačnej techniky na Fakulte environmentálnej a výrobnej 
techniky ako hlavný organizátor a garant súťaže s finančnou podporou 
Nadácie Volkswagen Slovakia zorganizovala súťaže robotov pre nadšencov 
a záujemcov o robotiku, žiakov základných škôl aj stredných škôl  
s možnosťou zmerať si sily aj so študentmi TUZVO. Hlavným cieľom súťaží 
bolo umožniť mládeži aktívny a tvorivý prístup k robotickým systémom, 
vzbudiť ich záujem o technickú tvorbu, poukázať na význam algoritmického 
myslenia, naučiť princípy tímovej spolupráce a hľadať, navrhovať a 
realizovať vlastné riešenia. Cieľom bolo tiež rozšíriť spoluprácu FEVT so 
základnými a strednými školami v snahe vzbudiť záujem mladých ľudí o 
štúdium technických odborov na školách technického zamerania.  
Viac o tých podujatiach sa dočítate v nasledujúcom čísle časopisu TUZVO. 
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