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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 

Z rokovania Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene 
 
Dňa 28. mája 2018 zasadala Správna rada TU vo Zvolene za účasti hostí - rektora TUZVO 
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., prorektora pre pedagogickú prácu RNDr. 
Andreja Jankecha, PhD., ďalej Ing. Miroslavy Kapustovej, poverenej funkciou kvestorky 
a Ing. Eleny Fekiačovej, poverenej funkciou vedúcej Ekonomického oddelenia. Po 
otvorení rokovania rektor TUZVO predstavil nových členov Správnej rady TU vo Zvolene 
(SpR): Mgr. Jozefa Jurkoviča, Ing. Ondreja Bajzu a staronových členov SpR  Ing. Miroslava 
Kuseina, Ing. Daniela Kvoceru, prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. Predsedom SpR TU vo 

Zvolene bol zvolený Ing. Miroslav Kusein. Po diskusii Správna rada TU vo Zvolene zobrala so súhlasom na vedomie Výročnú správu 
o činnosti TU vo Zvolene za rok 2017 aj Výročnú správu o  hospodárení TU vo Zvolene  za rok 2017 a  schválila rozpočet  TU vo 
Zvolene na rok 2018.  Ďalej SpR TUZVO  v zmysle § 41 zákona o vysokých školách dala písomný súhlas na právne úkony zriadenia 
vecného bremena na troch pozemkoch univerzity. V dvoch prípadoch ide o umiestnenie elektroenergetického zariadenia 
Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina; v treťom prípade o vybudovanie a umiestnenie vodovodu Stredoslovenskej 
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Zvolen. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/zasadanie-spravnej-rady-tuzvo 

 
Z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene  
 
Dňa 25. mája 2018 sa konalo zasadanie AS TUZVO za účasti rektora TUZVO Dr. h. c. prof. 
Ing. Rudolfa Kropila, PhD., a prorektorov. Zasadanie  otvoril a viedol predseda AS TUZVO 
prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. K hlavným bodom rokovania patrili Výročná správa TUZVO 
2017, ktorú predniesol prorektor pre rozvoj doc. Ing. Josef Drábek, CSc., v skrátenej 
forme, keďže táto bola podrobne odprezentovaná na zhromaždení akademickej obce 
rektorom TUZVO. Výročnú správu o hospodárení TUZVO 2017 predniesla poverená 
funkciou kvestorky Ing. Miroslava Kapustová, ktorú podrobne odprezentovala. Zamerala 
sa na majetkovú, finančnú aj personálnu oblasť. Z jednotlivých kapitol správy o hospodárení vyplýva, že všetky finančné prostriedky 
boli vynaložené účelne a efektívne v jednotlivých oblastiach činnosti TUZVO. Maximálna pozornosť je venovaná štruktúre, stavu 
majetku a jeho efektívnemu využívaniu. Návrh predĺženia nájmov priestorov a Návrh zriadenia vecných bremien na majetok 
TUZVO boli ďalšími bodmi rokovania. Obidva materiály uviedol prorektor Drábek. Prítomných členov AS TUZVO detailne 
informoval o predĺžení nájomných zmlúv s užívateľmi prenajatých priestorov, priblížil dôvody a rozsah prenájmu ako aj dobu a 
cenu nájmu. Uvedené dokumenty Ekonomická komisia AS TUZVO prerokovala a odporučila AS TUZVO prijať  bez pripomienok. V 
ďalšom bode AS TUZVO schválil volebné komisie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TUZVO. V bode rôzne rektor TU vo 
Zvolene predložil návrh na zriadenie 3. stupňa štúdia celouniverzitného študijného programu Ekonomika a manažmet lesnícko-
drevárskeho komplexu pod garanciou prof. Ing. Ivety Hajdúchovej, PhD., doc. Ing. Huberta Paluša, PhD., a doc. Ing. Mariany 
Sedliačikovej, PhD. Ďalej rektor upozornil na Nariadenia EÚ GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a vyzval k rešpektovaniu legislatívy, ktorá vstúpila do platnosti dňom 25.5.2018. Viac na: 
https://www.tuzvo.sk/sk/zo-zasadania-akademickeho-senatu-tuzvo 

 

Zasadanie SRK na TU vo Zvolene sa nieslo v znamení volieb nového prezídia 

Dňa 21. mája 2018 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 84. riadne 
zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Členovia SRK volili prezídium, ktoré 
je výkonným orgánom SRK. Tvoria ho prezident SRK a štyria viceprezidenti SRK. 
Prezidentom SRK bude v nasledujúcom období profesor Marek Šmid, rektor 
Trnavskej univerzity v Trnave. Viceprezidentom SRK bude profesor Rudolf Kropil - 
rektor TUZVO a súčasný prezident SRK, ktorý v zmysle štatútu SRK nemohol 
opätovne kandidovať na funkciu prezidenta SRK, keďže ju vykonával dve po sebe 
nasledujúce funkčné obdobia. SRK ďalej zvolila viceprezidentov profesora 

Stanislava Stankociho – rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, profesora Pavla Sováka – rektora Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a profesora Roberta Redhammera - rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Menovaným 
začne plynúť funkčné obdobie dňom 5. júna 2018. 
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Dňa 9. mája 2018 sa konalo zhromaždenie Akademickej obce TUZVO.   

Po otvorení predseda Akademického senátu prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., 
odovzdal slovo rektorovi TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfovi Kropilovi, PhD., 
ktorý vo svojom príhovore odprezentoval akademickej obci kľúčové témy 
týkajúce sa stavu a rozvoja univerzity. Jednalo sa hlavne o manažérske 
rozhodovania  v oblasti ľudských zdrojov, motivačný systém 
pre  pracovníkov  TUZVO, medzinárodnú spoluprácu TUZVO, vývoj 
a  kvalitu  publikačnej činnosti, metodiku rozdelenia dotácie na rok 2018, 
hospodárenie na TUZVO za rok 2017, investície realizované v roku 2017 
a pripravované investičné zámery na roky 2018-2020. Jadrom diskusie  bolo 
odmeňovanie pracovníkov univerzity. Z pléna zazneli návrhy týkajúce sa finančného ohodnotenia, morálneho ocenenia, ale aj 
ďalších  benefitov. V diskusii tiež zaznela otázka investícií do modernizácie techniky a strojno-technologického  vybavenia 
technických fakúlt ako aj otázka  triedenia odpadu a možnosti využívania priestorov univerzity študentmi nie len na výučbu, ale aj 
na aktívny relax a zábavu. Profesor Saniga konštatoval, že Technická univerzita vo Zvolene nastúpila trend objektívnosti 
hodnotenia práce fakúlt a pracovníkov. Nastavený objektívny a transparentný  model manažovania univerzity prezentovaný 
rektorom prof. Kropilom, je motivačný a prejavuje sa v zvýšenej kvalite vedeckých prác a v lepšom zaradení univerzity v rámci 
výskumného európskeho priestoru. Rektor prof. Kropil  vo svojom záverečnom príhovore vyzval k reálnemu optimizmu. Témy, 
ktoré boli v pléne diskutované  budú predmetom rokovania vedenia univerzity.  Konštatoval, že rektori vysokých škôl na Slovensku 
sa snažia, aby boli vytvorené lepšie ekonomické predpoklady  pre vysoké školy. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/zhromazdenie-
akademickej-obce-tuzvo 

 

Inauguračná prednáška doc. Ing. Mareka Fabriku, PhD. 

Dňa 24. mája 2018  sa uskutočnila v budove Technickej univerzity vo Zvolene verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Mareka 
Fabriku, PhD., pedagogického pracovníka Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie LF TU vo Zvolene, v študijnom odbore 
6.2.3. hospodárska úprava lesov na tému „Modelovanie lesa ako integrálna súčasť hospodárskej úpravy lesov“ v trvaní 30 minút a 
zároveň sa uskutočnilo vymenúvacie konanie za profesora. 

V SLDK pribudli nové knihy zakúpené z dotácie Fondu na podporu umenia 
 
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene (SLDK) priebežne získava finančné prostriedky na 
podporu akvizičnej činnosti a rozširovanie knižnično-informačných služieb aj z mimorozpočtových zdrojov. Knižnica získala v roku 
2017 dotáciu z Fondu na podporu umenia (FPU) na projekt Rozvoj akademickej knižnice v duchu významných historických 
odkazov. Projekt bol podaný a realizovaný v rámci podprogramu Akvizícia knižníc, do fondu knižnice  pribudlo 354 nových 
odborných publikácií.  Cieľom projektu bola aktívna informačná podpora vzdelávania, výskumu a vývoja na Technickej univerzite 
vo Zvolene, celoživotného vzdelávania, napĺňanie informačného a kultúrneho poslania knižnice, podpora vzdelanosti odbornej i 
širokej verejnosti. Projekt bol zameraný na aktualizáciu a skvalitnenie fondu knižnice odbornou knižnou literatúrou z oblasti 
lesníctva a drevárstva, prírodných, technických a spoločenských vied, zabezpečenie nových informačných zdrojov - učebníc 
a učebných textov, monografií, zborníkov, príručiek, odborno-náučných publikácií, encyklopédií, slovníkov, kartografických 
a audiovizuálnych dokumentov v súlade s odborným profilom fakúlt Technickej univerzity a špecializáciou knižnice. Knižné 
publikácie sú prístupné študentom a pracovníkom Technickej univerzity vo Zvolene a ďalším používateľom knižnice 
prostredníctvom online katalógu knižnice, časť kníh je tematicky vystavená v priestoroch Knižničného centra, knihy z voľného 
výberu a v študovniach Informačného centra. Viac sa dočítate v 2. čísle časopisu TUZVO. 
 
PRIPRAVUJE SA : 

1. DNI RUŽÍ v Arboréte Borová hora, 11. -17. 6. 2018 
2. Info dni SAIA v SLDK, Informačno-vedecké centrum, 12. 6. 2018  
3. Medzinárodná vedecká konferencia mladých XX. ročník, FEVT, 13. 6. 2018 
4. Prezentácia robotických stavebníc v SLDK, Informačno-vedecké centrum, 19. 6. 2018  
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