
 

Informačný e-newsletter Technickej univerzity vo Zvolene                                                             
                                                                                                         Máj 2021 
                    Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 

 
 

Univerzitné osobné príplatky 

Na Technickej univerzite vo Zvolene boli aktualizované priznané osobné príplatky pre 

tvorivých pracovníkov na všetkých fakultách a súčastiach univerzity a to v súlade s 

rozvojovým programom Ľudské zdroje Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene, ktorý sa 

týka hodnotenia, motivácie a odmeňovania zamestnancov. Univerzitné osobné príplatky tvorivým zamestnancom zo 

zdrojov Motivačného fondu TUZVO boli aktualizované s účinnosťou od 1. mája 2021. 

Čiastka na univerzitné príplatky zo zdrojov Motivačného fondu ostala mesačne na výške 22 000 € a bola vygenerovaná 

univerzitou z dotácie, nedotačnej činnosti, z refundácií projektov, podnikateľskej činnosti, a i.  

Po vyhodnotení plnenia piatich kritérií u 283 tvorivých zamestnancov boli 260 tvorivým zamestnancom TUZVO priznané 

osobné príplatky (OP) na obdobie od 1. mája 2021 do 30. apríla 2022 v rozsahu od 1 do 527 € mesačne. Priemerná 

výška osobného príplatku predstavuje hodnotu 78,01 € a prostredná hodnota priznaného osobného príplatku je 44 €. 

Vedenie TU vo Zvolene považuje univerzitné príplatky za významný motivačný nástroj pre zvýšenie výkonnosti 

pracovníkov univerzity. Zároveň vedenie univerzity nevylučuje doplnenie, resp. navýšenie osobných príplatkov z 

fakultných zdrojov. Viac na: Univerzitné osobné príplatky tvorivým zamestnancom | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk) 

 

Technická univerzita vo Zvolene podporuje zakladanie inovatívnych 

podnikov 

Inkubačný program spojený s validáciou nápadov v súčasnosti realizuje Referát pre 

transfer technológií na TUZVO spolu s iniciatívou Rozbehni sa, ktorá stojí za mnohými 

úspešnými novozaloženými podnikmi. Proces testovania nápadov podporí program 

iNOVEum, ktorý pokryje náklady spojené s účasťou nápadov v programe. Program 

iNOVEum podporuje biznis nápady mladých ľudí zo stredných škôl a vysokých škôl na 

celom Slovensku. Prihlásiť sa môže každý zamestnanec alebo študent univerzity a to do 07.05.2021 prostredníctvom 

prihlášky zverejnenej na webe: https://www.tuzvo.sk/sk/sutaz-start-tuzvo . 

Rozvoj zakladania start up podnikov podporuje aj univerzita, ktorá na svojom vedení dňa 11. februára 2021 schválila aj 

vynovený Štatút a rokovací poriadok Internej projektovej agentúry (IPA) Technickej univerzity vo Zvolene č. 2/2021. Po 

novom IPA TUZVO zastrešuje aj inkubačné programy pre rozvoj Start up podnikov. Bola schválená aj nová organizačná 

smernica č. 1/2021 o zakladaní spin off, start up a inkubátore na Technickej univerzite vo Zvolene. Smernica pojednáva 

o Inkubátore TUZVO, ktorý vytvára prostredie zamerané na podporu spin offs a start ups TUZVO. Inkubátor TUZVO je 

prostriedok, ktorého podstatou je koordinovať a asistovať študentom a zamestnancom TUZVO so začiatkom rozvoja 

svojho podnikania v spin offs a start up TUZVO. Využívať služby inkubátora majú právo študenti a zamestnanci, ktorí 

plánujú založiť spin off alebo start up alebo takúto firmu už založili. 

 

Cena profesora Štefana Korpeľa 2021 

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa 7. mája 2021 

zúčastnil udeľovania Ceny prof. Štefana Korpeľa, ktorú od roku 2018 udeľuje 

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene. Laureátom tohtoročnej 

ceny je Pavol Dendys, absolvent Lesníckej fakulty, ktorý počas viac ako 

tridsaťročnej praxe dosiahol nasledovania hodný úspech. Uplatňovaním 

zásad PBHL na území Lesnej správy Paráč zastavil rozpad smrečín, čím 

zachoval priaznivé biotopy Hlucháňa hôrneho. Viac na: 

 

 

https://www.tuzvo.sk/sk/univerzitne-osobne-priplatky-tvorivym-zamestnancom
https://www.tuzvo.sk/sk/sutaz-start-tuzvo


 

Global Universitiy Entrepreneurial Spirit Students´Survey 

GUESSS prináša možnosť pre študentov zapojiť sa do veľkého 

medzinárodného prieskumu a vyhrať zaujímavé ceny. Cieľom tohto 

výskumného projektu je pochopiť podnikateľské zámery a aktivity 

vysokoškolských študentov s využitím geografického porovnania a vývoja z časového hľadiska. Dáta sa zhromažďujú 

pomocou on-line dotazníka prostredníctvom zapojených univerzít. Projekt sa rozbehol v roku 2003 a dáta sa zbierajú s 

dvojročnou frekvenciou. V roku 2018 sa uskutočnil v poradí už ôsmy zber dát, ktorý prebiehal vo viac ako 54 krajinách, 

zapojených bolo vyše 3 000 univerzít a vyplnených vyše 208 000 dotazníkov. Viac na: GUESSS - Global University 

Entrepreneurial Spirit Students´ Survey | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk) 

 

Na Technickej univerzite vo Zvolene sme privítali majstrovskú trofej 

zvolenských hokejistov 

Dňa 31. mája 2021 sa pred Aulou Technickej univerzity vo Zvolene stretli fanúšikovia 

zvolenského hokeja. 

Rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil privítal na pôde univerzity  majstrovskú trofej, 

ktorú vyhrali hokejisti Hokejového klubu mesta Zvolen. Majstrovský pohár Vladimíra 

Dzurillu získali hráči HKM Zvolen v Tipos extralige 2020/2021, keď 6. mája 2021 vo finále zdolali HK Poprad. 

Víťaznú trofej prinesol  na Technickú univerzitu vo Zvolene hráč víťazného tímu s číslom 88 na drese - Maroš Jedlička, 

študent 1. ročníka Lesníckej fakulty TUZVO, spolu s predstaviteľmi HKM Zvolen Rastislavom Čačkom a Lacom Čiernym – 

majstrom sveta v hokeji z roku 2002. Viac na: Víťazná trofej Hokejového klubu mesta Zvolen na TUZVO | Technická 

univerzita Zvolen 

Dni rododendronov v Arboréte Borová hora 

V dňoch 28. - 30. mája 2021 sa v Arboréte Borová hora uskutočnilo tradičné a veľmi 

obľúbené podujatie "Dni rododendronov".  

Uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení na TUZVO 

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene, vzhľadom na zlepšujúcu sa 

epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 v Slovenskej republike a 

najmä v okrese Zvolen, 27. 5. 2021 schválil Usmernenie KŠ TUZVO č. 28, ktorého 

predmetom je postupné uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení prijatých na 

TUZVO v predchádzajúcom období. Celé znenie Usmernenia je zverejnené na: 

Usmernenie KŠ TUZVO č. 28 z 27. mája 2021 | Technická univerzita Zvolen 

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene na svojom rokovaní  14. mája 2021 prijal 

Usmernenie KŠ TUZVO č. 27. Usmernenie obsahuje opatrenia vo vzťahu k zabezpečeniu 

protiepidemiologických opatrení pri realizácii predmetových a štátnych skúšok v letnom semestri akademického roka 

2020/2021.  Viac na: Usmernenie KŠ TUZVO č. 27 z 14. mája 2021 | Technická univerzita Zvolen 

 

Usmernenie KŠ TUZVO č. 26 bolo upravené Dodatkami č. 1 z 20. apríla 2021, 

Dodatkom č. 2 z 29. apríla 2021 a Dodatkom č. 3 z 30. apríla 2021, Dodatkom č. 4 

z 3. mája 2021 a Dodatkom č. 5 z 7. mája 2021. 

Dodatok č. 1 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 26: DODATOK č. 1 k Usmerneniu č. 26 zo dňa 
14. apríla 2021 | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk) 

Dodatok č. 2 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 26: DODATOK č. 2 k Usmerneniu č. 26 k 
uvoľňovaniu protiepidemiologických opatrení na TUZVO | Technická univerzita Zvolen 

Dodatok č. 3 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 26: DODATOK č. 3 k Usmerneniu č. 26 | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk) 

Dodatok č. 4 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 26: DODATOK č. 4 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 26 | Technická univerzita Zvolen 

Dodatok č. 5 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 26: DODATOK č. 5 k Usmerneniu č. 26 zo dňa 14. 04. 2021 | Technická univerzita 
Zvolen (tuzvo.sk) 

https://www.tuzvo.sk/sk/guesss-global-university-entrepreneurial-spirit-students-survey
https://www.tuzvo.sk/sk/guesss-global-university-entrepreneurial-spirit-students-survey
https://www.tuzvo.sk/sk/vitazna-trofej-hokejoveho-klubu-mesta-zvolen-na-tuzvo
https://www.tuzvo.sk/sk/vitazna-trofej-hokejoveho-klubu-mesta-zvolen-na-tuzvo
https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-ks-tuzvo-c-28-z-27-maja-2021
https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-ks-tuzvo-c-27-z-14-maja-2021
https://www.tuzvo.sk/sk/dodatok-c-1-k-usmerneniu-c-26-zo-dna-14-aprila-2021
https://www.tuzvo.sk/sk/dodatok-c-1-k-usmerneniu-c-26-zo-dna-14-aprila-2021
https://www.tuzvo.sk/sk/dodatok-c-2-k-usmerneniu-c-26-k-uvolnovaniu-protiepidemiologickych-opatreni-na-tuzvo
https://www.tuzvo.sk/sk/dodatok-c-2-k-usmerneniu-c-26-k-uvolnovaniu-protiepidemiologickych-opatreni-na-tuzvo
https://www.tuzvo.sk/sk/dodatok-c-3-k-usmerneniu-c-26
https://www.tuzvo.sk/sk/dodatok-c-4-k-usmerneniu-ks-tuzvo-c-26
https://www.tuzvo.sk/sk/dodatok-c-5-k-usmerneniu-c-26-zo-dna-14-04-2021
https://www.tuzvo.sk/sk/dodatok-c-5-k-usmerneniu-c-26-zo-dna-14-04-2021
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