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Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala rektora TUZVO 

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 18. februára 2020 v Prezidentskom paláci v Bratislave 

vymenovala Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., za rektora Technickej univerzity 

vo Zvolene a prof. MgA. Michala Murina, ArtD., za rektora Akadémie umení v Banskej 

Bystrici. Vo svojom príhovore prezidentka uviedla, že TUZVO je akceptovanou 

výskumnou vysokou školou nielen v národnom, ale aj medzinárodnom kontexte. 

Poukázala aj na to, že TUZVO sa nedávno spojila s ďalšími štyrmi výskumnými 

univerzitami na Slovensku a v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR 

rozvíja výskumné aktivity, ktoré majú prispieť k riešeniu problému recyklácie a zhodnocovania odpadov v automobilovom 

priemysle. Zuzana Čaputová zdôraznila, že oboch rektorov čaká po návrate na ich pracovisko veľa práce, zároveň chce, aby 

univerzity zaznamenali pod ich vedením výrazný pokrok. „Vaše univerzity vo svojich štatútoch uvádzajú, že ich poslaním je 

rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry 

a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Želám vám, aby sa poslanie, ktoré ste definovali v štatútoch, darilo v plnej miere napĺňať,“ 

uviedla na záver. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/prezidentka-sr-zuzana-caputova-vymenovala-rektora-technickej-

univerzity-vo-zvolene 

 

Kolektívna zmluva 2020 

Dňa 20. februára 2020 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 2020 s účinnosťou od 1. marca 

2020. V Kolektívnej zmluve na rok 2020 boli kolektívnym vyjednávaním dohodnuté 

oproti roku 2019 viaceré pozitívne zmeny: 

▪ príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie sa zvýšil zo 

14,00 € na 16,00 € mesačne, 

▪ náhrada príjmu už od prvého dňa PN sa zvýšila zo 70% na 75%, 

▪ príspevok zamestnávateľa na stravovanie sa zvýšil o 0,10 € na 1 hlavné jedlo, 

▪ jednorazový príspevok zamestnávateľa pri súvislej práceneschopnosti dlhšej ako 3 mesiace sa zvýšil zo 130 € na 200 

€, 

▪ príspevok na sociálnu výpomoc nenávratnú pri úmrtí zamestnanca pri 1 nezaopatrenom dieťati sa zvýšil zo 170 € na 

200 €, 

▪ zvýšenie príspevkov na ocenenie darcov krvi o 10 €, pri získaní diamantovej Janského plakety o 20 €, 

▪ zavedenie príspevku pri prvom skončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu do invalidného, alebo starobného 

dôchodku, 

▪ individuálny príspevok zamestnávateľa na regeneráciu pracovnej sily (športové, regeneračné aktivity, kultúrne 

podujatia, korekčná optická pomôcka) sa zvýšil z 50,00 € na 60,00 €, 

▪ príspevok zamestnávateľa na kúpeľnú liečbu podľa prílohy D Kolektívnej zmluvy na rok 2020 sa zvýšil z 200,00 € na 

300,00 €, 

▪ bola pridaná nová Príloha F Kolektívnej zmluvy na rok 2020 – Zásady pre poskytnutie príspevku na športovú činnosť 

dieťaťa. 

Znenie KZ 2020: https://dokumenty.tuzvo.sk/sites/default/files/kolektivna_zmluva_2020_final.pdf 
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Bratislava bude zohľadňovať pri starostlivosti vo svojich lesoch odporúčania 

odborníkov TUZVO 

Rektor TUZVO profesor Rudolf Kropil 17. februára 2020 v Bratislave podpísal 

Memorandum o podpore rekreačných funkcií lesov v okolí Bratislavy. Spolu s ním 

dokument podpísali predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 

štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. K memorandu pripojil podpis aj primátor 

hlavného mesta Matúš Vallo. Projekt nastavenia obhospodarovania prímestských lesov 

sa podarilo pripraviť vďaka úzkej spolupráci zainteresovaných subjektov na základe 

najmodernejších vedeckých prístupov odborníkov Technickej univerzity vo Zvolene.  

Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná zdôraznila, že podpis 

memoranda znamená návrat k faktom, vedeckému prístupu a rozhodnutiam na základe údajov. Podarilo sa, podľa jej slov, 

odbúrať všetky emócie nezaložené na faktoch a v súčasnosti zainteresované subjekty prichádzajú s projektom starostlivosti o 

prímestské lesy, ktorý nemá v Európe obdoby.  

Rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil na tlačovej konferencii uviedol: „Technická univerzita vo Zvolene poskytla štúdiu - analýzu 

dopadov modifikovaného manažmentu lesov za účelom zvýšenia rekreačnej funkcie lesa pre obyvateľov Bratislavy, ale aj pre 

všetkých, ktorí do hlavného mesta prichádzajú. Z optimálnych variantov si zúčastnené strany vybrali. Myslím si, že je to úspešný 

projekt, v ktorom sa veda pretavila do praxe a verím, že tieto lesy budú obhospodarované v záujme zdravého vývoja lesa, 

návštevníkov a obyvateľov, ale aj v záujme toho, aby sme ukázali, ako sa dá odborne pristupovať k riešeniu zložitých 

problémov.“  

Starostlivosť o prímestské lesy, ktoré obhospodaruje štátny podnik Lesy SR, sa zmení. TUZVO pripravila analýzu dôsledkov a 

vypracovala projekt, ktorý posilní rekreačné funkcie tejto lesnej oblasti. Celkovo ide o rozlohu 4300 hektárov. Lesy SR, š.p. v 

súlade s dohodou znížia v prímestských lesoch ťažbu a budú sa intenzívne starať o rekreačné plochy. Hlavné mesto Bratislava 

bude vo svojich lesoch pri starostlivosti zohľadňovať všeobecné odporúčania súvisiace s výchovou a obnovou lesných porastov 

a posilneným plnením rekreačnej funkcie lesov. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/bratislava-bude-zohladnovat-pri-
starostlivosti-vo-svojich-lesoch-odporucania-odbornikov-tuzvo 

 

V oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov TUZVO nestojí bokom 

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Rudolf Kropil 6. februára 2020 v 

Bratislave s ďalšími predstaviteľmi výskumných univerzít: Slovenskou technickou 

univerzitou, Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v 

Košiciach a Žilinskou univerzitou v Žiline spoločne so Zväzom automobilového 

priemyslu SR založili nové združenie UNIVNET s cieľom realizovať výskumno-

vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov. 

S iniciatívou spojiť päť výskumných univerzít Slovenska spolu so Zväzom 

automobilového priemyslu SR prišla Slovenská technická univerzita s cieľom 

realizovať výskumno-vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania 

odpadov, a to najmä v automobilovom priemysle, keďže je tento dominantnou 

súčasťou hospodárstva na Slovensku. Podľa slov dekana Strojníckej fakulty STU prof. Ľubomíra Šooša bude združenie vyvíjať 

a koordinovať vlastné vedeckovýskumné aktivity a zároveň má ambíciu pôsobiť ako národný kontaktný bod a brána pri 

nadväzovaní a rozširovaní medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja nových technológií zhodnocovania odpadov. 
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