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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Rokovala Správna rada TUZVO
Dňa 20. mája 2022 rokovala Správna rada Technickej univerzity vo Zvolene.
Rokovanie viedol predseda SpR 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., a Ing. Eleny Fekiačovej, vedúcej
Ekonomického oddelenia TUZVO.
Výročnú správu o činnosti Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2021 predložil
rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil a odprezentovala ju prorektorka TUZVO pre rozvoj
prof. Danica Kačíková. Informovala, že predložená správa je 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 vedeckou radou; zmeny vnútorných predpisov a zmeny v orgánoch TUZVO. Pre rok 2021 bolo
dodatkom k smernici č. 46/2011 doplnený obsah výročnej správy o bod „Krízová situácia v súvislosti s ochorením Covid-19“.
Pozornosť upriamila na najdôležitejšie a najvýznamnejšie fakty a činnosti TUZVO v roku 2021, a to splnenie hlavných úloh vo
všetkých oblastiach napriek obmedzujúcim protipandemickým opatreniam; zapísanie Konzorcia slovenských vysokých škôl
(U10+) so sídlom na TUZVO do Registra vysokých škôl; vymenovanie 3 nových profesorov prezidentkou SR; zapojenie TUZVO
do medzinárodného hodnotenia U-multirank. Informovala, že činnosť vykonávaná na TUZVO v roku 2021 sa hodnotila
pomocou funkčného Vnútorného systému kvality na TUZVO, v ktorom sú zapojení aj samotní študenti. Pripravili sa nové
vnútorné predpisy – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a Etický kódex a akademická
integrita, ktoré sú v súlade so zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a so schválenými štandardmi
kvality Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 na
TUZVO bola prerušená prezenčná výučba, zaviedla sa práca z domu, plánované aktivity sa presunuli do online priestoru a
priebežne sa dopĺňali IKT na zabezpečenie kvalitnej výučby a ďalších činností.
Prof. Rudolf Kropil zdôraznil, že aj napriek situácii spôsobenej pandémiou súvisiacou s ochorením Covid-19, sa vedenie TUZVO
snažilo poskytnúť študentom čo najlepšie poznatky z jednotlivých študijných programov. Ocenil, že TUZVO a ostatné vysoké
školy presunuli výučbu do online priestoru – dištančnej výučby. Vyzdvihol úspešnosť TUZVO v získavaní projektov, v
publikačnej činnosti úspešnosť TUZVO v hodnotení počtu výstupov v karentovaných publikáciách na tvorivého pracovníka
(umiestnenie na 2. mieste zo všetkých vysokých škôl v SR) a založenie a zaregistrovanie Konzorcia slovenských vysokých škôl
(U10+) so sídlom na TUZVO do Registra vysokých škôl.
Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2021 predložil rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil a
odprezentoval kvestor TUZVO doc. Josef Drábek. Informoval, že hospodárenie TUZVO prebiehalo v zmysle platných zásad a
pravidiel rozpočtových zákonov. Hlavným zdrojom financovania TUZVO bola dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Analyzoval výnosy a náklady v hlavnej a
podnikateľskej činnosti TUZVO, stav a čerpanie fondov TUZVO. Konštatoval, že plánovaný hospodársky výsledok TUZVO bol
naplnený aj napriek tomu, že hospodárenie na TUZVO v roku 2021 bolo negatívne ovplyvnené pandémiou súvisiacou s
ochorením Covid-19. Hodnotil investičný rozvoj TUZVO (rekonštrukcia objektov a priestorov univerzity, rekonštrukcia ABH,
obnova budovy VDL, vytvorenie coworkingového centra). Na záver zdôraznil, že finančné zdroje boli v roku 2021 vynakladané
adresne v zmysle potrieb všetkých oblastí činnosti TUZVO a ich efektívneho zhodnotenia. Maximálna pozornosť bola
venovaná štruktúre a stavu majetku a jeho celkového hospodárneho využitia. Realizované investície sú predpokladom rastu
výkonnosti TUZVO v oblasti vedy a výskumu, ako aj celkovej kvality vzdelávacieho procesu.
Prof. Rudolf Kropil taktiež pozitívne zhodnotil výsledky hospodárenia TUZVO aj napriek poklesu dotácie poskytnutej z
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V dôsledku toho musela TUZVO prijať opatrenia v zmysle projektu
Optimalizácia organizačnej štruktúry TUZVO. Pokles výnosov v hlavnej nedotačnej činnosti TUZVO bol čiastočne sanovaný
mimoriadnou dotáciou z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na kompenzáciu strát spôsobených výpadkom
príjmov z dôvodu prijatých protiepidemiologických opatrení. Upriamil dôraz na tvorbu fondov, ktoré postupne vznikali počas
dlhodobého dosahovania veľmi úspešných výsledkov hospodárenia TUZVO (počas 10-tich rokov). Práve vďaka týmto fondom
bude môcť TUZVO úspešne zvládnuť fungovanie v roku 2022 pri ďalšom poklese dotácie. V závere konštatoval, že pokles
financovania vysokých škôl bude mať negatívny dopad na kvalitu pedagogického a vedeckovýskumného procesu.
Po diskusii Správna rada TUZVO zobrala so súhlasom na vedomie Výročnú správu o činnosti Technickej univerzity vo Zvolene
za rok 2021 a Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2021 bez pripomienok. Jednomyseľne

schválila aj Metodiku rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu Technickej univerzity vo Zvolene na rok 2022 a rozpočet Technickej
univerzity vo Zvolene na rok 2022 vrátane rozdelenia na všetky organizačné súčasti Technickej univerzity vo Zvolene bez
pripomienok.
Ďalej Správna rada TUZVO jednomyseľne udelila predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora TUZVO na uzavretie
zmlúv o zriadení vecného bremena na pozemkoch TUZVO.

Rozpočet TUZVO na rok 2022 jednomyseľne schválený
Dňa 11. mája 2022 bol Akademickým senátom TUZVO jednomyseľne
schválený rozpočet univerzity na rok 2022.
Predloženiu návrhu Metodiky rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene
na rok 2022 na rokovanie akademického senátu predchádzalo schválenie
materiálu Kolégiom rektora a Vedením TU vo Zvolene. Návrh Metodiky
prerokovalo a jednomyseľne schválilo na svojom zasadnutí dňa 19. apríla 2022
Vedenie TUZVO a následne 26. apríla 2022 poradný orgán Kolégium rektora.
Rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., po rokovaniach o rozpočte uviedol: „Teší ma skutočnosť, že predložená Metodika

a návrh rozpočtu boli jednomyseľne schválené vo Vedení univerzity, ako aj v Kolégiu rektora TUZVO napriek tomu, že výška
rozpočtu je opäť znížená.“ Ďalej konštatoval: „Dotácia pre TUZVO na rok 2022 je znížená takmer o 1,2 mil. Eur. Pokles dotácie
pre všetky verejné vysoké školy celkovo predstavuje čiastku viac ako 27 mil. Eur.“ Pokles dotácie zohľadňuje opatrenia z

Revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe, ktoré spočívajú v optimalizácii počtu nepedagogických
zamestnancov rozloženej na viacero rokov a postupné znižovanie počtu vysokoškolských učiteľov verejných vysokých škôl, s
čím súvisí aj znižovanie osobných výdavkov v roku 2022 s postupným nábehom a odstupným, resp. odchodným. „Redukcii

počtu zamestnancov, či už pedagogických alebo nepedagogických, sa verejné vysoké školy nevyhnú. V roku 2022 sa majú
verejné vysoké školy zredukovať celkovo o 1400 pracovných miest,“ dodal rektor.

V tomto roku, aj napriek námietkam reprezentácii vysokých škôl, opäť nastali nové zmeny v Metodike rozdelenia dotácie.
Konkrétne zmeny v metodike rozpisu finančných prostriedkov na rok 2022 priblížil kvestor doc. Ing. Josef Drábek, CSc., a
prorektor pre pedagogickú prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD. Kvestor doc. Josef Drábek upozornil najmä na nevyhnutnosť
potreby krytia mzdových nákladov a nevyhnutnosť redukcie počtu pracovných miest, čomu sa verejné vysoké školy nevyhnú
ak chcú získať dodatočné zdroje, ktoré budú viazané vo výkonnostných zmluvách. Rektor prof. Rudolf Kropil k rozdeleniu
dotácie medzi iným uviedol: „Finančné prostriedky na odstupné a odchodné pre zamestnancov budú hradené zo zdrojov

TUZVO. V prípade, že pôjde o rozviazanie pracovného pomeru pred 1. 7. 2022 celá suma bude hradená z tohto zdroja. V
prípade, ak by išlo o rozviazanie pracovného pomeru s neskorším dátumom, bude hradený alikvotný podiel. Týmto spôsobom
sa pozitívny efekt na úspore finančných prostriedkov očakávaný z redukcie pracovných miest prejaví v rozpočtoch fakúlt a
OOS ihneď, nie až na budúci rok.“
TUZVO medzi desiatkou najlepších VŠ podľa hodnotenia SCImago

V rebríčku SCImago sa v tomto roku umiestnilo 15 verejných a jedna štátna vysoká
škola zo Slovenska. Jednou z nich je aj TUZVO. Potešujúcou informáciou je, že
všetkých 16 slovenských univerzít v tohtoročnom rebríčku SCImago zlepšilo svoje
umiestnenie oproti roku 2021. Polovica z nich (8 univerzít) publikovala v
najvplyvnejších vedeckých časopisoch sveta a boli zaradené do prvého kvartilu (25
%) vo svojich kategóriách podľa poradia ukazovateľa SCImago Journal Rank (SJRII).
SCImago klasifikuje výstupy a výkony akademických a výskumných inštitúcií podľa
zložených ukazovateľov. Tieto kombinujú tri rôzne súbory ukazovateľov výkonnosti výskumu, inovačných výstupov a
spoločenského dopadu meraných viditeľnosťou na webe. Aktuálne výsledky predstavujú časové obdobie medzi rokmi 2016
až 2020, okrem webových indikátorov, ktoré platia pre predchádzajúci rok.
Najlepšie umiestnenie v SIR 2022 zaznamenala Slovenská akadémia vied na 511. mieste (v roku 2020 jej patrilo 608. miesto).
V rebríčku sa umiestnilo 16 slovenských univerzít, rovnako ako v roku 2021. Všetky si však zlepšili svoje umiestnenie.
Najúspešnejšia slovenská vysoká škola bola Univerzita Komenského v Bratislave na 573. mieste (v roku 2021 obsadila 627.
miesto). Prvú trojku najúspešnejších slovenských univerzít tvoria ešte Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach na 619. mieste (v roku 2021 bola na 670. mieste) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na 651. mieste
(v roku 2021 obsadila 745. miesto). Všetky tri v kvartile Q1. V tzv. prvom kvartile sa umiestnili aj Technická univerzita v
Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská technická univerzita
v Bratislave. Technická univerzita vo Zvolene a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, ktorá reprezentuje štátne

vysoké školy, sa v rebríčku delí o 703. miesto. TUZVO v roku 2021 bola na 801. Viac na: TUZVO v desiatke najlepšie hodnotených

vysokých škôl na Slovensku podľa rebríčka SCImago | Technická univerzita Zvolen

Univerzitné osobné príplatky pre tvorivých zamestnancov TUZVO
Vedenie Technickej univerzity vo Zvolene na rokovaní 2. mája 2022 schválilo osobné príplatky pre tvorivých
pracovníkov. Univerzitné osobné príplatky tvorivým zamestnancom zo zdrojov Motivačného fondu TUZVO boli
aktualizované s účinnosťou od 1. mája 2022.
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. Čiastka na univerzitné príplatky zo zdrojov Motivačného
fondu ostane mesačne na výške 22 000 € a bola vygenerovaná univerzitou a fakultami v rokoch 2019 a 2020 z dotácie,
nedotačnej činnosti, z refundácií projektov, podnikateľskej činnosti, a i.
Po vyhodnotení plnenia piatich kritérií u 276 tvorivých zamestnancov boli 258 tvorivým zamestnancom TUZVO priznané
osobné príplatky (OP) na obdobie od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023 v rozsahu od 1 do 572 € mesačne. Priemerná výška
osobného príplatku predstavuje hodnotu 79,71 € a prostredná hodnota priznaného osobného príplatku je 48 €. 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. Údaje o
priznaných osobných príplatkoch sú uvedené v prílohe článku zverejneného na webovom sídle TUZVO pod názvom:

Univerzitné osobné príplatky tvorivým zamestnancom Technickej univerzity vo Zvolene | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk)

TUZVO navštívil Veľvyslanec Kubánskej republiky na Slovensku
Dňa 17. mája 2022 rektor Rudolf Kropil privítal na pôde Technickej univerzity
vo Zvolene mimoriadneho a splnomocneného Veľvyslanca Kubánskej republiky
Rafaela Paulino Pino Bécquera, ktorý navštívil TUZVO spolu s manželkou a
konzulkou Kubánskej republiky Mercedes Matea Santos Calzada. Členom
delegácie bol aj predseda Spoločnosti slovensko-kubánskej spolupráce a
solidarity José Martího Ľubomír Rejko a Eugen Kramár.
Rektor Rudolf Kropil v krátkosti predstavil našu univerzitu, jej zameranie, vybudovanú infraštruktúru a súčasti, hlavné vedecké
výstupy a projekty, na ktorých pracujú vedeckovýskumní pracovníci, ako aj úspechy absolventov. Taktiež oboznámil
veľvyslanca o podpísaných bilateriálnych zmluvách o spolupráci medzi TUZVO a dvomi kubánskymi univerzitami, ako aj o
podpísanom Memorande o spolupráci medzi Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky a Slovenskou rektorskou
konferenciou. „Cieľom memoranda, ktoré som podpisoval ako prezident SRK dňa 15. 2. 2018 v Havane, je rozvíjanie

spolupráce na princípoch rovnosti, vzájomnej dôvery a porozumenia. Táto spolupráca sa môže rozvíjať v oblasti
vysokoškolského vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ako aj v rámci mobilít pre študentov,
pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov a ostatných zamestnancov univerzít.“ uviedol rektor.

Prorektor TUZVO pre vonkajšie vzťahy Branislav Olah priblížil spoluprácu TUZVO so zahraničím, či už prostredníctvom
medzinárodného programu Erasmus+, CEEPUS alebo SAIA, ako aj spoluprácu vedeckovýskumných pracovníkov a pedagógov
na medzinárodných projektoch s rôznym zameraním.
Veľvyslanec Rafael Pino Bécquer sa živo zaujímal o nové trendy a možnosti odstránenia následkov klimatickej zmeny, keďže
ich krajinu, ako uviedol, každoročne postihujú stále silnejšie tropické búrky, ktoré spôsobujú rozsiahle škody. Taktiež dvíhanie
hladiny morí spôsobuje zatápanie krajiny a salinizáciu pôdy, čo predstavuje závažný problém, ktorý sa snaží Kuba riešiť.
Do Kroniky Veľvyslanec Rafael Pino Bécquer napísal: „Veľmi sa mi páčilo, že som mohol navštíviť vašu Technickú univerzitu vo

Zvolene. Poďakoval som rektorovi za prijatie na vysokej úrovni a profesorom, že som sa s nimi mohol porozprávať o súčasných
problémoch našej planéty. Som presvedčený o vašom veľkom úsilí a nasadení. Odchádzam s uvedomením si, čo ste na tejto
univerzite dokázali.“ Na záver svojej návštevy požiadal rektora, aby odovzdal jeho pozdrav všetkým zamestnancom a
študentom univerzity, ako aj kolegyniam zo študentskej jedálne, ktoré pre nich pripravili vynikajúce občerstvenie.

Spolupráca so Slovenskou inšpekciou životného prostredia
Technická univerzita vo Zvolene a Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) začali
užšiu spoluprácu keď 10. mája 2022 podpísal rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf
Kropil, PhD. a generálny riaditeľ SIŽP Mgr. Ing. Ján Jenčo memorandum o spolupráci.
Cieľom spolupráce je prepojiť poznatky v oblasti vedeckého skúmania s aplikačnou
praxou orgánov štátnej správy v na úseku starostlivosti o životné prostredie.
Spolupráca je zameraná na výmenu akademických a praktických informácii, vzájomné poskytovanie odborných personálnych
kapacít, participáciu na vedeckovýskumných projektoch a pri riešení konkrétnych prípadov z inšpekčnej činnosti. V príprave
sú odborné prednášky odborníkov zo SIŽP, doplnkové vzdelávanie pracovníkov inšpekcie a odborné stáže pre študentov
TUZVO. Rektor prof. Rudolf Kropil uviedol: „Verím, že absolventi študijného programu Forenzná a kriminalistická

environmentalistika na Fakulte ekológie a environmentalistiky, ale aj ďalších študijných programov na tejto, ale tiež na
Lesníckej fakulte, sa uplatnia ako špecialisti a využijú svoje vedomosti pri riešení problémov životného prostredia. Na TUZVO
máme akreditované aj študijné programy III. stupňa vysokoškolského vzdelania v oblasti ekologických a environmentálnych
vied, ktorých absolventi môžu nájsť svoje uplatnenie v štátnej správe, napr. aj v Slovenskej inšpekcii životného prostredia, ale
aj v iných organizáciách zameraných na ochranu prírody a biodiverzity.“
Pri podpise memoranda generálny riaditeľ Jenčo diskutoval aj s prof. Dr. Ing. Jaroslavom Šálkom, prorektorom pre VVČ, a
prof. Ing. Mariánom Schwarzom, CSc., dekanom Fakulty ekológie a environmentalistiky. Podľa generálneho riaditeľa Jenča
toto stretnutie bolo mimoriadne podnetné: „Keďže poslaním univerzity je vychovať špecialistov na rôzne oblasti ekológie a

environmentálnych vied, verím, že v budúcnosti posilnia rady našich inšpektorov a nájdu v našej organizácii uspokojivé
profesijné uplatnenie,“ podčiarkol. „Vedecká činnosť a akademické vzdelávanie môže významne ovplyvniť ochranu životného
prostredia a predchádzať environmentálnym deliktom,“ doplnil.

Dni rododendronov v Arboréte Borová hora
Aj tento rok sa konali verejnosťou obľúbené Dni rododendronov v Arboréte Borová hora. Pracovníci arboréta podujatie
pripravili v dňoch 27. -29. mája 2022. Počas víkendových dní bolo možné si prezrieť rozkvitnuté rododendrony aj v sprievode
pracovníkov arboréta s odborným výkladom.
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