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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Zasadnutie novozvoleného Akademického senátu
Dňa 10. marca zasadal novozvolený Akademický senát TU vo Zvolene. Opätovne si
za svojho predsedu zvolil prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. Za podpredsedu bol zvolený
doc. Ing. Ivan Klement, CSc. Tajomníčkou sa stala doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.
Senát volil aj predsedov Legislatívnej a Ekonomickej komisie. Po dlhej debate o tom,
kto by mohol zaujať post predsedu legislatívnej komisie, sa senát rozhodol pre prof.
Ing. Dušana Gömöryho, DrSc. Predsedom ekonomickej komisie sa stal Ing. Erik Selecký,
PhD. Pozrite si aj zloženia oboch komisií.
Členovia Legislatívnej komisie AS: Ing. Ján Turis, PhD.; Ing. Pavol Hlaváč, PhD.;
prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.; prof. RNDr. František Kačík, PhD.; Marek Trenčanský
a JUDr. Danica Lukáčová.
Členovia Ekonomickej komisie AS: Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.; Ing. Daniel Halaj, PhD.; Ing. Richard Hnilica, PhD.; Mgr. Zlata
Androvičová, CSc.; Ing. Ľubomír Ivan, PhD.; Ing. Pavol Gejdoš, PhD. a Ing. Igor Viszlai.
Zástupcom študentov v predsedníctve Akademického senátu sa stal študent Ján Supuka.
Vyhodnotenie súťaže „Zarezávam ako píla“
Dňa 19. marca v aule TU vo Zvolene boli vyhlásené výsledky študentskej súťaže
o najlepší študentský tím v oblasti študijných výsledkov a tím buildingu pod názvom
„Zarezávam ako píla“, ktorú vyhlásil dekan LF za spoluúčasti firmy Husqvarna v ZS
akademického roka 2014/2015. Súťažili 5-členné tímy, v každom tíme bola povinná
účasť aspoň jedného študenta 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. Súťaže sa
zúčastnilo 20 tímov. Na prvom mieste sa umiestnil tím v zložení Zuzana Barteková,
Barbora Bosáková, Veronika Koreňová, Soňa Krištofová a Dominika Šovčíková.
Na vyhodnotení súťaže sa zúčastnil rektor TU vo Zvolene, prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.,
primátorka mesta Zvolen, Ing. Lenka Balkovičová, riaditeľ Odboru štátnej správy lesného
hospodárstva a poľovníctva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jozef Dóczy, PhD., technický riaditeľ firmy
Husqvarna Československo Ing. Milan Haluška a zástupca firmy Husgvarna Ing. Radek Godora.
http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/lesnicka_fakulta/aktuality_a_oznamy/vyhodnotenie-sutaze-zarezavam-akopila.html
Zhromaždenie Akademickej obce
Akademická obec TUZVO bilancovala uplynulý rok na zhromaždení dňa 19. marca.
Rektor Rudolf Kropil hovoril o ďalších plánoch univerzity a zhodnotil uplynulý rok. Tak
ako minulý rok, aj tento rok sa univerzite darí v oblasti hospodárenia. Všetky štyri
fakulty sú v plusových číslach. Rektor TU sa nevyhol ani téme poklesu študentov. Tento
problém, spôsobený demografickým vývojom, netrápi len TUZVO, ale aj ostatné vysoké
školy na Slovensku. Hovorilo sa aj o témach modernizácie univerzity a ďalších
investičných plánoch. Po rektorovej prezentácii nasledovala zaujímavá diskusia, v ktorej
sa diskutovalo o separácii odpadu, jazykovej vybavenosti študentov či etickom kódexe.
Rokovalo Kolégium rektora
Poradný orgán rektora sa stretol dňa 23. marca a hlavným bodom programu bol návrh
rozdelenia dotácie a rozpočtu TUZVO na rok 2015. Hospodárenie v uplynulom roku
bolo dobré na všetkých pracoviskách v rámci univerzity. Došlo k úspore v oblasti
tovarov a služieb a tiež v oblasti mzdových nárokov z dôvodu zníženia počtu
zamestnancov. V diskusii rektor vyzdvihol fakt, že na Slovensku je len pár univerzít,
ktoré majú hospodárenie na strane kladných čísel v takejto výške a TUZVO patrí medzi
ne. Kolégium rektora jednomyseľne schválilo metodiku a návrh rozdelenia dotácie
a rozpočtu. Hlavná kontrolórka univerzity Ing. Evka Mihálová informovala kolégium
o dobrom vývoji v oblasti sťažností, ktorých je z roka na rok menej. Kolégium sa zaoberalo aj vyhodnotením previerok BOZP.
Bezpečnostná technička a technička požiarnej ochrany Ing. Božena Sliacka upozornila, že dochádza k porušovaniu zákazu fajčenia
vo všetkých priestoroch univerzity a pred budovami TUZVO. V závere zasadnutia vedúci a riaditelia ostatných organizačných
súčastí informovali o najdôležitejších úlohách pre rok 2015 a očakávaných prínosoch z ich plnenia.

Rektor TU odovzdal plakety J. A. Komenského ku Dňu učiteľov
Pred začiatkom Kolégia rektora odovzdal rektor Rudolf Kropil plakety Jána Amosa
Komenského ku Dňu učiteľov 9-tim učiteľom za mimoriadny prínos v oblasti
vzdelávania na TUZVO.
Rektor odovzdal ocenenie za vynikajúcu prácu týmto učiteľom: doc. Ing. Pavel Beňo,
PhD. (FEVT); prof. Ing. Peter Garaj, CSc. (LF); prof. RNDr. Ján Gáper, CSc. (FEE);
prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD. (LF); doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. (LF); doc. Mgr. Elena
Pivarčiová, PhD. (FEVT); prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD. (FEE);
Dr.h.c. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc. (DF); RNDr. Vladimír Vacek (DF).
Za všetkých ocenených poďakoval doc. Beňo, ktorý vyslovil presvedčenie, že rektor
odovzdal plakety do správnych rúk a toto ocenenie bude opodstatnené aj pre ďalšie roky.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/rektor-tu-odovzdal-plakety-j-komenskeho.html
Akademický senát schválil rozpočet univerzity na rok 2015
Novozvolený Akademický senát TU vo Zvolene sa zišiel na svojom druhom zasadnutí
30. marca. Hlavným bodom programu rokovania bol návrh metodiky rozdelenia dotácie
a tvorby rozpočtu na rok 2015 a návrh rozpočtu univerzity, ktorý predložil rektor TUZVO
prof. Ing. Rudolf Kropil CSc. Akademický senát TUZVO jednomyseľne schválil metodiku
a rozpočet TU vo Zvolene na rok 2015.
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/informacia-z-rokovaniaakademickeho-senatu-tu-vo-zvolene.html

Druhý ročník Univerzitných dní
Aktívni študenti z WoodenWorldu a ďalších organizácií aj tento rok organizujú na
TUZVO druhý ročník Univerzitných dní. Podujatie sa bude konať 13 - 14. apríla. Prvý
deň sa môžu študenti a zamestnanci tešiť na sériu prednášok a besied o START UP-och,
rozvoji podnikania a univerzitných inkubátoroch podnikania. Tiež budú pripravené
rôzne aktivity na rozvoj osobnosti a na záver dňa nočný univerzitný beh „Šrégom
Zvolenom“. Program druhého dňa sa bude niesť v duchu toho minuloročného, nebude
chýbať výborné jedlo, kapely, súťaže, adrenalínové atrakcie a party s DJ do ranných
hodín. Celé podujatie sa bude konať v starej menze.
Otvorenie nového ročníka Sokratovho inštitútu
Ako komunikovať s médiami? Ako viesť diskusiu a riešiť konflikty? Čo hrozí, ak meriame
úspešnosť krajiny len podľa ziskov? Môže pomoc tzv. rozvojovým krajinám aj ubližovať? Ako to
dnes vyzerá v Tichej a Kôprovej? Aj na mnohé ďalšie otázky budeme spolu s Vami hľadať
odpovede už v 3. ročníku projektu Sokratov inštitút.
Čo Vás čaká? 10 tematicky rôznorodých workshopov s lektormi z Kanady, Veľkej Británie, USA,
Čiech a Slovenska.
Podpora medziodborovej spolupráce, diskusie s odborníkmi z
praxe, získavanie skúseností a zručností prácou na študentských
mikroprojektoch. Workshopy zastrešuje TUZVO voliteľným predmetom Súčasná spoločnosť –
výzvy a vízie (v rámci ECTS môžu študenti získať kredity).
Ako na to? Uzávierka prihlášok je do 30. 4. 2015. Prihlasovanie prebieha výlučne na stránke www.sokratovinstitut.sk.
Termín podávania prihlášok na TUZVO predĺžený!
Vedenie TU vo Zvolene predĺžilo termín podávania prihlášok na všetky programy
v bakalárskom stupni štúdia na všetkých fakultách TUZVO a Univerzitnom študijnom
programe do 15. mája 2015.
Predĺžený termín neplatí pre študijné programy Dizajn nábytku a Interiérový dizajn, kde
bolo prijímacie konanie ukončené.
http://www.tuzvo.sk/sk/prijimacie_konanie/prijimacie_konanie.html
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