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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Univerzitné osobné príplatky tvorivým zamestnancom TUZVO s účinnosťou od 1. mája
2018 zo zdrojov Motivačného fondu.
Na Technickej univerzite vo Zvolene boli aktualizované priznané osobné príplatky pre
tvorivých pracovníkov na všetkých fakultách a súčastiach univerzity v súlade s rozvojovým
programom Ľudské zdroje Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene, ktorý sa týka hodnotenia,
motivácie a odmeňovania zamestnancov.
Zdroje Motivačného fondu TUZVO sú v roku 2018 navýšené o 24 000 €. Boli vygenerované
z príjmov nedotačnej činnosti, z refundácií projektov, podnikateľskej činnosti, a i. Po vyhodnotení plnenia piatich kritérií u 286
tvorivých zamestnancov boli 271 tvorivým zamestnancom TUZVO priznané osobné príplatky na obdobie od 1. mája 2018 do
30. apríla 2019 v rozsahu od 1 do 408 € mesačne. Priemerná výška osobného príplatku predstavuje hodnotu 62,94 €. Vedenie
TU vo Zvolene verí, že univerzitné osobné príplatky budú motivačným nástrojom pre zvýšenie výkonnosti pracovníkov univerzity.
Zároveň vedenie univerzity nevylučuje možnosť dopĺňania osobných príplatkov z fakultnej úrovne. Viac na:
https://www.tuzvo.sk/sk/univerzitne-osobne-priplatky-tvorivym-zamestnancom-technickej-univerzity-vo-zvolene-s-ucinnostouod
Jubilejná medaila TUZVO poputovala na Koszalinskú univerzitu
Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., udelil
Jubilejnú medailu TUZVO Koszalinskej univerzite (University of Technology in Koszalin,
UoT Koszalin) pri príležitosti 50. výročia jej vzniku. Medailu odovzdal 5. júna 2018
dekan FEVT TU vo Zvolene doc. Ing. Marian Kučera, PhD., rektorovi UoT Koszalin prof.
dr hab. inż. Tadeuszovi Bohdalovi. Už tradične sa delegácia Fakulty environmentálnej a
výrobnej techniky v dňoch od 4. – 6. 6. 2018 zúčastnila 6. ročníka medzinárodného
workshopu „Surface Engineering“, ktorý organizovala Faculty of Mechanical
Engineering UoT Koszalin s podporou mobilitnej siete CEEPUS. Delegácia TUZVO
prezentovala Technickú univerzitu vo Zvolene na workshope, ako aj na iných
sprievodných podujatiach súvisiacich s oslavami jubilea UoT Koszalin.

Jubilejná medaila TUZVO udelená Ing. Miroslavovi Hríbovi, PhD.
Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., udelil a dňa
25. júna 2018 na pôde TUZVO odovzdal jubilejnú medailu Ing. Miroslavovi Hríbovi, PhD.,
za aktívnu spoluprácu na projekte realizácie adaptačných a mitigačných opatrení na
zmenu klímy pod názvom „Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste
Zvolen“. Ing. Miroslav Hríb, PhD., je absolventom Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, na
ktorej v roku 2005 ukončil doktorandské štúdium. V súčasnosti je riaditeľom spoločnosti
Vodales, s.r.o. a predsedom dozornej rady Blue Alternative Nadácie, ktorá bola
iniciátorkou a spoluriešiteľom projektu. Cieľom projektu bolo realizovať vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa
meniacej klíme, čo sa podarilo vybudovaním podzemných zásobníkov na zachytenie dažďovej vody a jej následné využite,
vybudovaním podzemných vsakovacích blokov, vybudovaním dažďovej záhrady, výsadbou stromov a vegetačnej strechy na
autobusovej stanici vo Zvolene, ako aj vybudovaním bioklimatických rezervoárov. Realizáciou tohto projektu sme nielen skrášlili
exteriér TUZVO, ale aj ukázali študentom a občanom mesta ako je možné zadržiavať a využívať dažďovú vodu pre praktické alebo
estetické účely.

Promócie absolventov Univerzity tretieho veku na Technickej univerzite vo Zvolene
Dňa 21. júna 2018 Aulu Technickej univerzity vo Zvolene zaplnili rodinní príslušníci
a priatelia, ktorí prišli povzbudiť svojich manželov, manželky, otcov, mamy alebo
starých rodičov - našich milých absolventov. V akademickom roku 2017/2018
promovalo 184 absolventov Univerzity tretieho veku Technickej univerzity vo Zvolene v
22 študijných odboroch. O kultúrny program sa postaral Zvolenský spevácky zbor.

Slávnostné promócie na Technickej univerzite vo Zvolene
V druhej polovici júna 2018 začali v Aule Technickej univerzity vo Zvolene slávnostné
promócie absolventov TUZVO, ktoré budú prebiehať do 9. júla 2018. Pre úspešných
absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia sú promócie oficiálnym zavŕšením
trojročného, štvorročného a päťročného štúdia.

Odovzdávanie cien predsedu Slovenskej komory stavených inžinierov
Slovenská komora stavebných inžinierov ocenila dvoch absolventov študijného programu
drevené stavby „Cenou predsedu Slovenskej komory stavených inžinierov za vynikajúce
študijné výsledky“ a „Cenou predsedu výboru regionálneho združenia Slovenskej komory
stavených inžinierov za najlepšiu diplomovú prácu“. Ocenenia odovzdal na slávnostnej
promócii absolventov TUZVO Ing. Marián Böhmer, PhD., zo SKSI Ing. Barbore Tatarkovej a
Ing. Monike Friedlovej. Oceneným srdečne blahoželáme a veríme, že aj takáto forma
motivácie prispeje k zvyšovaniu kvality diplomových prác a odbornej prípravy. (Zdroj: web DF)

Inauguračná prednáška doc. Ing. Mariána Schwarza, CSc.
Dňa 28. júna 2018 na TU vo Zvolene, sa pred Vedeckou radou Fakulty ekológie a
environmentalistiky uskutočnila verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Mariána
Schwarza CSc., pedagogického pracovníka Katedry environmentálneho inžinierstva FEE
TU vo Zvolene, v študijnom odbore 4.3.2 environmentálne inžinierstvo na tému
„Expozície ozónu v pracovnom a životnom prostredí“.

1 805 milióna Eur putuje do Zvolena na rekonštrukciu internátov TUZVO
Rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., podpísal Dodatok k zmluve
s účelovým určením na rekonštrukciu študentských domovov Bariny a Študentská 17.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zvyšuje Technickej univerzite vo
Zvolene kapitálové dotácie o 1 805 000 Eur. Finančné prostriedky vo výške 1 150 000
Eur budú použité na rekonštrukciu ŠD Bariny. Ide o kompletnú rekonštrukciu sociálnych
zariadení, priestorov chodieb, osvetlenia, študovní a energetiky (výmena radiátorov
a hydroregulácie). Na ŠD Študentská 17 bude vykonaná rekonštrukcia striech, čiastočná
rekonštrukcia obvodového plášťa, balkónov, ako aj výstavba sociálnych zariadení na
zabezpečenie zvýšenia kvality poskytovaných služieb študentským domovom, investícia predstavuje hodnotu 655 000 Eur.
Poukázanie finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu na rok 2018 predstavuje zavŕšenie
dvojročného pracovného úsilia. Všetky prostriedky budú vynaložené na zlepšenie pracovného a životného priestoru pre našich
študentov.
PRIPRAVUJE SA:
II. kolo prijímacieho konania, pre študijné programy I. stupňa, okrem študijných programov v dennej forme štúdia na DF "Dizajn
nábytku a interiéru" a "Protipožiarna ochrana a bezpečnosť". Termín ukončenia II. kola PK je 15. august 2018.
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