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Zo zasadania Kolégia rektora TUZVO 

Prvé zasadanie Kolégia rektora Technickej univerzity vo Zvolene sa konalo 9. marca 
2018 a začalo kontrolou úloh. Rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 
uviedol, že finančná disciplína sa na univerzite zlepšila a je aj naďalej potrebné 
pokračovať v manažérskom prístupe riadenia fakúlt ako aj ostatných organizačných 
súčastí univerzity. Ďalším bodom zasadnutia boli Výsledky hospodárenia TUZVO  za 
rok 2017. Dosiahnuté výsledky hospodárenia rektor TUZVO zhodnotil slovami 
„Celkovo rok 2017 hodnotím ako veľmi dobrý, dosiahli sme hospodársky výsledok viac 
ako  700 tis. eur v podmienkach, ktoré boli objektívne horšie ako po minulé roky.“ 
Prorektor pre rozvoj doc. Ing. Josef Drábek, CSc. konštatoval “Dosiahnuté výsledky 

hospodárenia TUZVO za rok 2017 možno hodnotiť pozitívne. Finančné prostriedky boli vynaložené účelne a efektívne. Dosiahnutý 
výsledok hospodárenia TUZVO vo výške 709 303 eur je dobrým predpokladom pre realizovanie plánovaných investícií v roku 2018.“ 
Zmeny v Metodike rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu  ako aj Návrh rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu 2018 boli tretím bodom 
rokovania kolégia. Všetky zmeny, ktoré nastali boli implementované do Metodiky rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu univerzity 
na rok 2018. „Na vedení TUZVO prebehla veľmi dlhá diskusia k prerozdeleniu dotácie. Držím palce, aby sme to zvládli bravúrne aj 
v tomto roku.“ uviedol rektor. Hlavná kontrolórka TUZVO Mgr. Darina Švingálová vyhodnotila Výsledky  a opatrenia kontrolnej 
činnosti  a podala informáciu o  vybavovaní   podaní,  oznámení  a  petícii občanov. Previerky BOZP a PO za rok 2017 vyhodnotila 
Ing. Božena Sliacka, PhD.  Prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, hovoril o zavedení systému kontrol na požitie psychotropných a návykových 
látok u študentov. Podľa rektora je potrebné vyvolať u študentov pocit zodpovednosti za svoju osobu.  

Kolégium sa ďalej zaoberalo aktuálnymi úlohami, pričom rektor TUZVO v krátkosti informoval, o stanovisku SRK k momentálnej 
spoločenskej situácii na Slovensku.  

Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene schválil rozpočet na rok 2018 
V pondelok 19. marca 2018 zasadal Akademický senát TUZVO. V úvode rokovania prof. 
Ing. Milan Saniga, DrSc. odovzdal  novým členom AS, študentskej časti, osvedčenia 
o menovaní. Po prednesených informáciách doc. Ing. Branislava Olaha, PhD. 
o prebiehajúcich prácach na anglickej mutácii webovej stránky TUZVO prof. Ing. Dušan 

Gömöry, DrSc.  predniesol stanovisko Legislatívnej komisie k návrhu zmeny 
Rokovacieho poriadku AS a zmeny Štatútu AS. Následne po rozsiahlej diskusii členov AS  
k uvedenej téme boli zmeny hlasovaním   prijaté a rokovanie pokračovalo predstavením 
nových členov študentskej časti AS TUZVO a informáciou o Dodatku č. 1 k Študijnému 
poriadku. Predbežnou správou o výsledkoch hospodárenia TUZVO v roku 2017 rektor 
prítomných informoval o dosiahnutých výsledkoch. „V hospodárení za rok 2017 v  hlavnej aj podnikateľskej činnosti sme naplnili 
všetky stanovené ciele. Hospodársky výsledok na úrovni  viac ako  700 tis. eur považujem za veľmi solídny, TUZVO  patrí na prvé 
priečky na Slovensku v hospodárení univerzít“, medzi iným uviedol rektor.  Akademický senát pokračoval  rokovaním o Metodike 
rozdelenia dotácie a tvorbe rozpočtu na rok 2018 ako aj o Návrhu rozdelenia dotácie. Rektor TUZVO uviedol „Metodika je 
objektívna a transparentná, kritériá rozdelenia dotácie plne akceptuje“. Zároveň uviedol, že riadne zvolený zástupca študentskej 
časti AS bude kedykoľvek prizvaný na zasadania vedenia alebo zasadnutia kolégia rektora na rokovania ohľadne tvorby rozpočtu 
TUZVO. Pri tomto bode rokovania AS prebehla široká a objemná diskusia členov študentskej ako aj zamestnaneckej časti AS. 
Nakoniec ako Metodika tak aj Návrh rozdelenia rozpočtu na rok 2018 boli AS schválené bez pripomienok. Rokovanie  pokračovalo  
hlasovaním o odvolaní člena VR, menovaní nových členov Vedeckej rady TUZVO, hlasovanie o návrhu členov Správnej rady. Ďalej 
členovia AS hlasovali o členovi predsedníctva AS, študentskej časti a členovi Legislatívnej komisie AS, študentskej časti. 
 
Premietanie filmov Ekotopfilm a Envirofilm 2018 
V utorok 20. marca 2018 na TUZVO hosťoval medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm, posolstvom ktorého je  
environmentálne vzdelávať a pozitívne meniť správanie ľudí k našej planéte  prostredníctvom filmov a sprievodných diskusií. 
V kongresovom centre ŠD Ľ. Štúra sa festival začal pripraveným programom pre deti základných a stredných škôl, po obede sa 
pokračovalo premietaním filmov: Dojedz To- Príbeh o plytvaní s jedlom, Život v oblakoch,  Príroda v meste – Nevyhnutnosť alebo 
Luxus, Spomaľovanie rýchlej módy  a Ganga svätá (zne)svätená rieka.  Súčasťou festivalu bol aj program „mimo plátna“, kde sa 
diskutovalo s hosťami na aktuálne témy. Diskutovali Zuzana Gallayová z Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, 
Petra Ježeková a Peter Svitek z CEEV Živica, Slavomíra Vogelová zo spoločnosti VEOLIA a Štefan Jančo z Nadácie Ekopolis. 
Moderoval Martin Trautenberger.  
 



 
 

Rektor TUZVO odovzdal Plakety J. A. Komenského 
Na mimoriadnom zasadnutí vedenia 29. marca 2018 rektor TUZVO 
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. udelil Plakety J. A. Komenského 
pri príležitosti Dňa učiteľov ako vyjadrenie uznania pedagogickej 
práce: prof. Ing. Milanovi Sanigovi, DrSc. z Lesníckej fakulty, Ing. 
Jaroslavovi Vidovi, PhD. z Lesníckej fakulty, prof. Ing. Igorovi 
Čunderlíkovi, CSc. z Drevárskej fakulty, prof. Ing. Štefanovi 
Schneiderovi, PhD. z Drevárskej fakulty, Ing. Marekovi Svitokovi, 
PhD. z Fakulty ekológie a environmentalistiky, doc. Ing. Michalovi 
Wiezikovi, PhD. z Fakulty ekológie a environmentalistiky, doc. Ing. 
Helene Čiernej, PhD. z Fakulty environmentálnej a výrobnej 

techniky, doc. Ing. Jánovi Svoreňovi, CSc. z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky. Rektor ocenil prínos pedagógov, ktorí sa 
významným spôsobom podieľajú na výchove študentov a ich prácu v prospech Technickej univerzity. Vedenie univerzity vyjadruje 
srdečné blahoželanie všetkým oceneným učiteľom.  

Vydané publikácie: 
    
Ako sa žije a hovorí v amazonskej džungli?  
Prof. Daniel Everett (Univerzita Bentley) žil takmer 30 rokov s kmeňom Piraha. 
Prišiel ako misionár, odišiel ako lingvista. O bežnom živote, duchovnom svete, 

hodnotových nastaveniach, predstavách o živote a svete, vplyve „civilizovaného 
sveta“... aj o tom je jeho kniha Dobrú noc a pozor na hady, ktorú vydali Technická 
univerzita vo Zvolene a CEEV Živica. 

 
 

 
 
 
 
Ako sa žije na Slovensku – v dvoch svetoch? 
V knihe Cigánka rozpráva Janett Motlová Maziniová, lektorka roku 2017, svoj 
životný príbeh. Storytelling je metóda výučby, ktorú používame aj na TUZVO.               
Publikáciu vydali Technická univerzita vo Zvolene a CEEV Živica. 

 
 
 
 

 
PRIPRAVUJE SA 

1. #MYSMEEÚ   
Otvorená diskusia o úlohách, prioritách a budúcnosti EÚ a pôsobenia SR v nej, najmä z pohľadu študentov a mladých ľudí 

s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ako aj s predstaviteľmi politického 

života a  spoločnosti. Kedy a kde: 10. apríla 2018 v Aule Technickej univerzity. 

2. Rekonštrukcia Študentského domova  BARINY pokračuje 
V období po 11. 4. 2018 budú prebiehať rekonštrukčné práce vestibulu a strechy študentského domova v rozsahu cca 45 
pracovných dní. Bližšie informácie z hľadiska prevádzky ŠD a ŠJ budú všetkým zamestnancom zaslané prostredníctvom 
mailovej komunikácie. 
 

3. Výstavba Relax zóny 
Počas apríla  budú pokračovať práce na výstavbe Relax zóny finalizáciou interiéru a zatepľovaním objektu. 
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