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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Rokovala Správna rada TUZVO
Dňa 20. mája 2021 sa zišla na 22. zasadnutí Správna rada Technickej univerzity vo
Zvolene. Rokovanie viedol jej predseda Ing. Miroslav Kusein za účastí hostí – rektora
TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., prorektorky TUZVO pre rozvoj prof.
RNDr. Danice Kačíkovej, MSc., PhD., prorektora TUZVO pre pedagogickú prácu RNDr.
Andreja Jankecha, PhD., a Ing. Eleny Fekiačovej, vedúcej Ekonomického oddelenia
TUZVO.
Výročnú správu o činnosti Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2020 predložil rektor univerzity prof. Rudolf Kropil a
správu podrobnejšie odprezentovala prorektorka TUZVO pre rozvoj prof. Danica Kačíková. Informovala, že predložená
správa bola vypracovaná podľa osnovy, ktorá bola vydaná smernicou č. 46/2011 Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR pre všetky verejné vysoké školy. Správa obsahuje prehľad činností univerzity v súlade s jej poslaním a
dlhodobým zámerom rozvoja; výsledky hodnotení úrovne vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky a umenia;
zmeny vnútorných predpisov a zmeny v orgánoch TUZVO. Konštatovala, že napriek obmedzujúcim protipandemickým
opatreniam súvisiacich s ochorením Covid-19 TUZVO splnila hlavné úlohy vo všetkých oblastiach. Pozornosť upriamila
na najdôležitejšie a najvýznamnejšie fakty a činnosti univerzity v roku 2020, a to založenie Konzorcia slovenských
univerzít U10+ so sídlom na TUZVO, udelenie najvyššieho rezortného vyznamenania rektorovi prof. Rudolfovi Kropilovi
ministrom školstva, ako aj vymenovanie 5 profesorov z akademickej obce TUZVO prezidentkou SR.
Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2020 predložil rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil
a správu podrobnejšie odprezentoval kvestor TUZVO doc. Josef Drábek. Konštatoval, že plánovaný hospodársky
výsledok TUZVO bol naplnený aj napriek tomu, že hospodárenie na TUZVO v roku 2020 bolo negatívne ovplyvnené
pandémiou súvisiacou s ochorením Covid-19, ako aj mimoriadne nepriaznivou situáciou v oblasti čerpania zdrojov z
Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Pokles výnosov z hlavnej nedotačnej činnosti TUZVO bol čiastočne
sanovaný mimoriadnou dotáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na kompenzáciu strát spôsobených
výpadkom príjmov z dôvodu prijatých protiepidemiologických opatrení. Na záver zdôraznil, že získané zdroje budú
účelne a hospodárne alokované pre celkový rast výkonnosti TUZVO v nasledujúcom období.
V diskusii viacerí členovia Správnej rady TUZVO pozitívne zhodnotili kvalitu a komplexnosť Výročnej správy o činnosti
TUZVO. Vyzdvihli výnimočnosť univerzity vo vzťahu k vzdelávaniu na Slovensku z hľadiska profilu univerzity a pozitívnu
spoluprácu s absolventmi univerzity. Taktiež zvýraznili výsledky činnosti univerzity v kontexte plnenia poslania a
dlhodobého zámeru rozvoja univerzity. Ďalej vyzdvihli skutočnosť, že univerzita je finančne stabilizovaná inštitúcia,
ktorá si udržala jedinečnosť zamerania na oblasť lesníctva a drevárstva s rozšírením do nadväzujúcich a príbuzných
oblastí a ocenili aj rozvojové aktivity univerzity.
Rektor TUZVO konštatoval, že cieľom vedenia univerzity je špičková úroveň vedy a výskumu, poskytovanie efektívnych
študijných programov, spokojní študenti a absolventi, ktorí nájdu uplatnenie na trhu práce. Viac na: Rokovala Správna
rada TUZVO | Technická univerzita Zvolen
Jarné zasadanie Vedeckej rady Technickej univerzity vo Zvolene
Vedecká rada TU vo Zvolene sa zišla na jarnom zasadaní 25. mája 2021 pod
vedením jej predsedu Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., rektora univerzity.
V úvode rokovania predseda VR odovzdal dekréty trom novým docentom, ktorí
obhájili svoje práce na TUZVO v roku 2021. Sú to: doc. Ing. Peter Koleda, PhD.
z Fakulty techniky TUZVO, ktorý bol vymenovaný za docenta v odbore Výrobná
technika, s účinnosťou od 11. januára 2021, doc. Ing. František Máliš, PhD.
z Lesníckej fakulty TUZVO, ktorý bol vymenovaný za docenta v odbore Lesnícka
fytológia, s účinnosťou od 28. apríla 2021 a doc. Ing. Tomáš Lepeška, PhD. z Fakulty ekológie a environmentalistiky,
ktorý bol vymenovaný za docenta v odbore Všeobecná ekológia jedinca a populácií, s účinnosťou od 14. mája 2021.
Vedecká rada TUZVO prerokovala a jednomyseľne schválila dva dokumenty predložené rektorom univerzity –
Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti TU vo Zvolene za rok 2020, spracované a prezentované prorektorom pre vedu

a výskum prof. Dr. Ing. Jaroslavom Šálkom a Hodnotenie vonkajších vzťahov TU vo Zvolene za rok 2020, vypracované a
prednesené prorektorom pre vonkajšie vzťahy doc. Ing. Branislavom Olahom, PhD.
Vedeckovýskumnú činnosť zamestnancov považuje Technická univerzita vo Zvolene za jednu z priorít, ktorá má
nezastupiteľné miesto v jej aktivitách. Riešiteľské tímy univerzity, jej fakúlt a ostatných organizačných súčastí riešili počas
roka 2020 úlohy základného a aplikovaného výskumu, národného a medzinárodného charakteru a významu. Stav vo
vedeckovýskumnej činnosti TUZVO je dokumentovaný štruktúrou a počtom riešených projektov, ich finančným a
personálnym zabezpečením, výstupmi z ich riešenia a ďalšími konkrétnymi údajmi. Rok 2020 bol silne poznačený
šírením respiračného ochorenia COVID-19. Prijaté opatrenia a usmernenia zaviedli mimoriadny chod pedagogických,
vedeckých a ostatných procesov našej univerzity. Prijaté obmedzenia významne ovplyvnili tak mobilitné aktivity, ako
aj aktivity univerzity spojené s prezenčnou formou spolupráce s verejnosťou. Dôsledkom tohto stavu bolo zníženie
počtu zrealizovaných akademických mobilít a presun odborných a propagačných aktivít do online priestoru.
Rektor prof. R. Kropil vo svojom vystúpení okrem iného uviedol, že ho mimoriadne teší umiestnenie TUZVO v
Šanghajskom rebríčku špecializovanom na odbory, v ktorom sa v oblasti poľnohospodárskych vied TUZVO umiestnila
3krát za sebou v TOP 500 univerzít.
Ďalej VR TUZVO v tajnom hlasovaní schválila návrh na vymenovanie doc. Dr. Ing. Pavla Krála za profesora v odbore
inauguračného konania Technológia spracovania dreva a návrh na vymenovanie doc. Ing. Petra Jaloviara, PhD., za
profesora v odbore inauguračného konania Pestovanie lesa. VR TUZVO taktiež schválila kandidátov na členov
Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti prof. Ing. Dušana Gömöryho, DrSc., a prof. RNDr. Františka Kačíka, DrSc., ako
aj školiteľku pre doktorandské štúdium pre študijný program III. stupňa – Ekonomika a manažment lesníckodrevárskeho komplexu doc. Ing. Denisu Malú, PhD.
Slovenskú rektorskú konferenciu naďalej povedie prof. Rudolf Kropil
Dňa 25. júna 2021 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 101. riadne
zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Členovia SRK na zasadnutí volili
prezidenta a troch viceprezidentov SRK. Prezidentom SRK sa stal prof. Rudolf Kropil,
rektor Technickej univerzity vo Zvolene. Vo funkciách viceprezidentov SRK boli
potvrdení pre 2. funkčné obdobie profesorka Lucia Kurilovská, rektorka štátnej
Akadémie Policajného zboru v Bratislave a profesor Libor Vozár z Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre. Novozvoleným viceprezidentom SRK bol profesor Tomáš Lengyelfalusy, rektor súkromnej
Vysokej školy DTI. Funkčné obdobie viceprezidentov začalo plynúť dňom zvolenia. Profesor Ferdinand Daňo, rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave, je viceprezidentom SRK od roku 2020 a naďalej pokračuje vo svojom dvojročnom
mandáte.
Profesor Kropil vo svojom programovom vyhlásení zdôraznil potrebu kooperatívnej atmosféry vo vnútri konferencie.
„Rektorky a rektori ukázali súdržnosť pri diskusii o podobe novely zákona o vysokých školách. V tomto musíme
pokračovať, aby finálna verzia zákona mala proeurópsku dimenziu, zachovala akademickú samosprávu a posilnila
autonómiu vysokých škôl“, uviedol prezident SRK. Ďalej zdôraznil potrebu presadzovať priority rektorskej konferencie
tak, ako boli prijaté na 100. zasadnutí a to najmä vytvoriť moderné a atraktívne podmienky pre študentov vysokých škôl,
vytvoriť vhodný flexibilný legislatívny rámec, ako aj vytvoriť prostredie stimulujúce rozvoj, rast a konkurencieschopnosť.
Doplnil tiež nevyhnutnosť dofinancovania vysokých škôl v aktuálnom roku a potrebu kompenzácií vo financovaní v
dôsledku poklesu výnosov z dôvodu pandemickej situácie. Ako zásadnú vyzdvihol potrebu férovej komunikácie s
predstaviteľmi vlády a ministerstva školstva. „V tomto duchu je dôležitá informovanosť verejnosti za účelom
objektivizácie verejnej mienky,“ doplnil prezident SRK. Na záver programového vyhlásenia apeloval na spoluprácu
všetkých vysokých škôl bez ohľadu na to, či sa jedná o verejnú, štátnu, súkromnú, veľkú či malú vysokú školu.
Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi TUZVO a ŠOP SR
Dňa 24. júna 2021 rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil privítal na
pôde univerzity generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR Dušana Karasku. Pri
tejto príležitosti predstavitelia oboch inštitúcií podpísali Memorandum o vzájomnej
spolupráci.
Technická univerzita vo Zvolene a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
uzatvorili toto Memorandum o vzájomnej spolupráci v záujme nadviazania
cieľavedomej spolupráce v oblasti výskumu, vedecko-pedagogickej výchovy,

odborného vzdelávania a ostatných vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivít súvisiacich predovšetkým s ochranou a
využívaním prírody a krajiny a tvorbou životného prostredia.
Ako povedal rektor TUZVO Rudolf Kropil: "Vzhľadom na zameranie našej univerzity na komplex les-drevo-ekológia patrí
Štátna ochrana prírody medzi našich najdôležitejších partnerov. Tradične spolupracujeme na odborných otázkach týkajúcich
sa ochrany prírody a využívania prírodných zdrojov, tak vo výskume, ako aj vo vzdelávaní našich absolventov. Je až
prekvapujúce, že doterajšia dlhoročná spolupráca prebiehala bez formálnej dohody, ale je o to cennejšie, že podpísanie
dnešného memoranda bolo iniciované spoločne pracovníkmi univerzity a ŠOP SR".
Technická univerzita vo Zvolene je prvou inštitúciou, s ktorou Štátna ochrany prírody SR podpísala Memorandum o
vzájomnej spolupráci. Ďalšie memorandá budú v najbližšom období podpísané aj s ďalšími vedecko-vzdelávacími
ustanovizňami na Slovensku.

Študentom Technickej univerzity vo Zvolene je poskytnutá zľava z poplatku za
ubytovanie aj za mesiac jún 2021
Vedenie TUZVO schválilo poskytnutie zľavy z poplatku za ubytovanie na mesiac jún
2021 vo výške 100% pre študentov, ktorí dočasne opustili ubytovacie priestory TUZVO
a uzatvorili Dodatok č.1 k Zmluve o ubytovaní na akademický rok 2020/ 2021.

Dni ruží v Arboréte Borová hora
V Arboréte Borová hora sa v dňoch 18. - 20. júna 2021 (piatok-nedeľa) uskutočnilo tradičné
a verejnosťou vyhľadávané podujatie Dni ruží. Cez víkendové dni o 10:00 a 14:00 hodine
pracovníci ABH zabezpečili pre návštevníkov odborný výklad.

Uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení na TUZVO
Krízový štáb TUZVO schválil 23. júna 2021 Usmernenie KŠ TUZVO č. 29 týkajúce sa
zahraničných pracovných ciest a návratu na pracovisko po dovolenke v zahraničí s
platnosťou od 28. júna 2021 až do odvolania. Znenie Usmernenia: Usmernenie KŠ TUZVO č.
29 k zahraničným pracovným cestám a návratu na pracovisko po dovolenke v zahraničí | Technická
univerzita Zvolen
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