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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Prerušenie prezenčnej výučby na TUZVO
Z dôvodu šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 vedenie Technickej
univerzity vo Zvolene dňa 8. marca 2020 prijalo preventívne
opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy. Jedným z opatrení
bolo aj prerušenie prezenčnej výučby od 9. marca 2020.
Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/prerusenie-prezencnej-

vyucby-na-technickej-univerzite-vo-zvolene
Usmernenia TUZVO k zníženiu rizika nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.
V súlade s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR a s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR týkajúcim sa šírenia respiračného ochorenia COVID-19 rektor a predseda Krízového štábu TUZVO prof. Rudolf
Kropil nariadil plniť Usmernenia TUZVO k zníženiu rizika nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktoré boli priebežne
aktualizované 9., 11., 13. a 26. marca 2020.
Všetky Usmernenia TUZVO sú zverejnené na webovom sídle TU vo Zvolene.
Usmernenie TUZVO k zníženiu rizika nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 aktualizované 26. marca 2020
1. prerušenie prezenčnej výučby na TUZVO do odvolania;
2. od 30. marca 2020 merať telesnú teplotu všetkým osobám vstupujúcim do budovy TUZVO; osobám s telesnou teplotou
38̊ a viac nebude umožnený vstup do budovy;
3. povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých zamestnancov a študentov TUZVO, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Platí aj v
prípade, ak sa rodinní príslušníci bývajúci v domácnosti so zamestnancami a študentmi TUZVO vrátia zo zahraničia;
4. prácu z domu: a) pre kategóriu učiteľov a výskumných pracovníkov TUZVO do odvolania „prácu na doma“ podľa bližších
pokynov vedúceho pracoviska, b) pre kategóriu nepedagogických zamestnancov TUZVO do odvolania neprítomnosť v práci
posudzovať ako prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, c)
určeným zamestnancom Rektorátu, fakúlt a ostatných organizačných súčastí vydať povolenie na vstup do budovy TUZVO
pre plnenie neodkladných úloh. Písomný súhlas pre vstup do budovy TUZVO odsúhlasovať dekanom príslušnej fakulty, resp.
vedúcim OOS alebo kvestorom. Žiadosti zasielať v elektronickej podobe;
5. s okamžitou platnosťou zrušiť pre zamestnancov a študentov plánované cesty v tuzemsku a v zahraničí; pri dodržaní
všetkých protiepidemiologických opatrení a bezpečnostných predpisov, povoliť služobnú cestu v tuzemsku na
vedeckovýskumné a iné nevyhnutné účely. Súhlas na služobnú cestu udeľuje dekan príslušnej fakulty, resp. vedúci OOS a
kvestor;
6. nepozývať študentov a kolegov z oblastí s potvrdeným výskytom nového koronavírusu;
7. vydať protokol dekanom fakúlt o realizácii on-line výučby pre študentov, ktorý budú vyučujúci vypĺňať za jednotlivé
predmety;
8. neorganizovať žiadne podujatia na akademickej pôde TUZVO; preferovať on-line stretnutia s využitím Microsoft Teams;
dodržiavať všetky potrebné protiepidemiologické opatrenia;
10. zákaz vstupu študentom s trvalým pobytom na území SR do študentských domovov TUZVO do odvolania; zahraničným
študentom umožniť zotrvať na internátoch a postupovať podľa príslušných pokynov;
11. v prípade výskytu zdravotných problémov s klinickými príznakmi nového koronavírusu postupovať podľa aktuálnych
pokynov Ministerstva zdravotníctva SR a usmernení Hlavného hygienika SR a informovať o tom svojho zamestnávateľa a
študenti dekanát príslušnej fakulty.

Taktiež boli vydané pokyny pre nevyhnuté zabezpečenie prevádzky TUZVO v danom období. Počas obdobia od 30. 3. 2020
až do odvolania zasadal podľa aktuálnej situácie a potreby Krízový štáb TUZVO. Na webovom sídle TUZVO bol zverejnený
ohlasovací formulár na nahlasovanie informácií resp. konaní, ktoré sú v rozpore s prijatými opatreniami na zamedzenie
šíreniu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2. Na zriadenej infolinke - na telefónnom čísle 0917 854 652 v čase od
07:00 – 16:00 hod. sa zamestnanci a študenti TUZVO mohli informovať o prijatých opatreniach v súvislosti s výskytom a
šírením nákazy a momentálnej situácii na univerzite.
Boli vydané nasledujúce pokyny na vykonávanie pedagogického procesu počas prerušenia výučby
Výučba pre I., II. a III. stupeň v dennej a externej forme štúdia:
1. pedagogický proces je potrebné zabezpečovať online formou, napr. komunikáciou prostredníctvom e-mailov,
Univerzitného informačného systému, e-learningu, videoprednášok, príp. formou videokonferenčných hovorov;
2. z dôvodu obmedzenej kapacity poštového servera UIS odporúčame e-mailovú komunikáciu využívať najmä pre
informovanie a usmernenia študentov (odporúčame skontrolovať naplnenosť maximálnej kapacity poštovej schránky); V
prípade zasielania väčších súborov je možné využiť služby úložiska OneDrive Microsoft Office365;
3. v prípade pokračovania opatrení aj v ďalších týždňoch, využiť možnosti realizácie priebežného hodnotenia predmetov,
písomného testovania, obhajovania semestrálnych prác, skúšania atď. v online forme;
4. dôraz klásť najmä na konzultovanie záverečných prác on-line formou u študentov v končiacich ročníkoch;
5. experimenty, súvisiace so záverečnými prácami, uskutočňované v priestoroch univerzity realizovať len po dohode s
vedúcimi záverečných prác a so súhlasom dekana, pre UŠP prorektora pre pedagogickú prácu;
6. aktuálna úprava harmonogramu letného semestra ak. roka 2019/2020;
7. v prípade potreby poskytnutia ďalších informácií týkajúcich sa vzdelávania kontaktujte prodekanov pre pedagogickú
prácu na fakultách, pre univerzitné študijné programy Referát pre pedagogickú prácu Rektorátu.
Vedecká činnosť študentov na III. stupni štúdia bude prebiehať individuálne po dohode so školiteľom.
Tieto opatrenia platia do odvolania režimu prerušenia procesu výučby prezenčnou metódou.
Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-tuzvo-k-znizeniu-rizika-nakazy-koronavirusom-sars-cov-2-aktualizovane-

26-marca-2020
Aktuálna úprava harmonogramu letného semestra akademického roka 2019/2020 na TUZVO platná od 30. marca
2020.
Z dôvodu prijatých opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu Krízový štáb TUZVO rozhodol aj o úprave harmonogramu
letného semestra ak. roka 2019/2020.
1. Organizácia štúdia študentov v končiacich ročníkoch na I. a II. stupni štúdia: výučbová časť LS trvá do 30. 4. 2020;
obdobie študijného voľna sa uskutoční v termíne 4. 5. – 12. 6. 2020; odovzdávanie záverečných prác na I. a II. stupni v
termíne do 31. 5. 2020; Štátne skúšky pre I. stupeň budú v termíne 24. 6. – 10. 7. 2020; Štátne skúšky pre II. stupeň budú v
termíne 22. 6. – 17. 7. 2020.
2. Organizácia štúdia študentov v nekončiacich ročníkoch na I. a II. stupni štúdia: výučbová časť LS trvá do 22. 5. 2020;
obdobie študijného voľna sa uskutoční v termíne 25. 5. – 3. 7. 2020; termín pre uzatváranie skúškových správ je 15. 8. 2020;
hlavné cvičenia sa rušia alebo nahradia inou formou výučby podľa rozhodnutia gestora predmetu.
3. Organizácia štúdia študentov v III. stupni štúdia: odporúčaný termín odovzdávania dizertačných prác je najneskôr do
30. 6. 2020.
Podľa vývoja situácie so šírením koronavírusu na Slovensku môžu nastať prípadné ďalšie zmeny v harmonograme letného
semestra ak. roka 2019/2020.

Nulový poplatok na ubytovanie študentov v študentských domovoch
TUZVO
Dňa 23. marca 2020 užšia časť vedenia TUZVO, na návrh rektora rozhodla,
uplatniť na mesiac apríl 2020 nulový poplatok za ubytovanie v Študentskom
domove Bariny a Študentskom domove Ľ. Štúra. Viac na:

https://www.tuzvo.sk/sk/nulovy-poplatok-za-ubytovanie-studentov-zamesiac-april-2020
Príhovor rektora TUZVO k mimoriadnej situácii na univerzite
Po rozhovoroch s členmi krízového štábu na TUZVO, najmä s prorektormi, dekanmi a osobami odborne spôsobilými pre
oblasť krízového riadenia a po osobnom zmonitorovaní situácie sa rektor univerzity prof. Rudolf Kropil rozhodol
prostredníctvom webovej stránky prihovoriť všetkým študentom a zamestnancom. Vo svojom príhovore apeloval na
dodržiavanie disciplíny podľa platných opatrení Ústredného krízového štábu a usmernení TUZVO a požiadal všetkých o
kolegialitu a trpezlivosť. Taktiež žiadal o minimalizovanie kontaktov a upozornil na vážnosť situácie. V príhovore vyjadril
presvedčenie, že spoločne zvládneme takýto mimoriadny chod pedagogických, vedeckých a ostatných procesov univerzity a
zároveň na prvom mieste bude zachované zdravie zamestnancov aj študentov. Znenie celého príhovoru na:

https://www.tuzvo.sk/sk/prihovor-rektora-tuzvo-k-mimoriadnej-situacii-na-univerzite
Rektor udelil Plakety J. A. Komenského pri príležitosti
Dňa učiteľov
Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing.
Rudolf Kropil, PhD., na návrh dekanov fakúlt rozhodol o
udelení Plakety J. A. Komenského pri príležitosti Dňa
učiteľov 2020 nasledovným učiteľom ako vyjadrenie
uznania ich pedagogickej práce:

1. doc. MVDr. Dušanovi Rajskému, PhD., z Lesníckej fakulty - za dlhoročnú a vysoko erudovanú spoluprácu pri rozvoji
študijného programu aplikovaná zoológia a poľovníctvo vo všetkých stupňoch štúdia. Ako autor a spoluautor publikoval
množstvo odborných príspevkov a publikácií, napr. z oblasti patológie a výživy zveri, pričom mnohé zároveň slúžia ako
didaktické materiály pre študentov. O obľúbenosti a odbornosti doc. Rajského svedčí aj vysoký počet vedených záverečných
prác, ktorých bolo za posledných 10 rokov na LF takmer 100.
2. doc. Ing. Róbertovi Sedmákovi, PhD., z Lesníckej fakulty - za vysokú didaktickú úroveň výučby a jej prepojenie s
praxou. . O pedagogickej kvalite doc. Sedmáka svedčí každoročne množstvo pozitívnych ohlasov od študentov z evaluácie
predmetov, resp. z prieskumov realizovaných medzi absolventami LF. Vo svojej práci kladie dôraz na vysokú odbornú úroveň
a férový a ľudský prístup pri komunikácii so študentami.
3. doc. Ing. Jozefovi Gáboríkovi, CSc., z Drevárskej fakulty – za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu a tvorivú
vedeckovýskumnú činnosť. Významne sa podieľal na príprave vysoko kvalifikovaných odborníkov v oblasti tvorby,
technológie a výroby nábytku a drevárskych výrobkov. Počas svojho viac ako 33-ročného pôsobenia na Drevárskej fakulte
TUZVO významne prispel k formovaniu obsahu študijných programov v danej oblasti.
4. doc. Ing. Alene Rohanovej, PhD., z Drevárskej fakulty – za dlhoročnú pedagogickú a výskumnú činnosť, výchove
vysoko kvalifikovaných odborníkov v oblasti drevených stavieb a tým aj k napĺňaniu poslania Drevárskej fakulty a celej
univerzity. Počas svojho viac ako 33-ročného pôsobenia na TUZVO významne prispela k šíreniu poznania v oblasti vlastností
konštrukčného dreva a drevných materiálov pre drevené stavby.
5. prof. Ing. Jane Škvareninovej, PhD., z Fakulty ekológie a environmentalistiky - za úspešnú pedagogickú činnosť pri
vyučovaní predmetov v oblasti druhovej ochrany, ochrany prírody a krajiny, ako aj chránených území. Takto zamerané

predmety sú na Fakulte ekológie a environmentalistiky nosnou súčasťou študijných programov ochrana a využívanie krajiny
a forenzná a kriminalistická environmentalistika.
6. doc. RNDr. Ingrid Belčákovej, PhD., z Fakulty ekológie a environmentalistiky - za úspešnú pedagogickú prácu pri
vyučovaní predmetov v oblasti environmentálneho manažmentu, posudzovania vplyvov na životné prostredie a
environmentálnej politiky. Učebné predmety tohto zamerania sú na Fakulte ekológie a environmentalistiky zahrnuté v
obsahu všetkých študijných programov.
7. Ing. Jánovi Turisovi, PhD., z Fakulty techniky - za dlhodobý mimoriadne inšpiratívny a zanietený prístup k študentom,
ako aj dlhodobú pedagogickú a tvorivú činnosť, ktorou významne prispel k výchove množstva vysoko kvalifikovaných
inžinierov v oblasti techniky. Veľkým prínosom pre Fakultu techniky a univerzitu je jeho dlhoročné členstvo v technickej
komisii Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorá sa zaoberá legislatívou v oblasti
technickej dokumentácie a geometrických špecifikácií výrobkov.
8. doc. Ing. Erike Sujovej, PhD.,z Fakulty techniky - za pedagogickú činnosť, zanietený a vysoko odborný prístup pri
vyučovaní v oblasti implementácie modelovania výrobných procesov v priemysle ako optimalizačného nástroja pre zvýšenie
jeho efektívnosti. Okrem toho doc. Erika Sujová aktívne pôsobí ako lokálna koordinátorka siete CEEPUS CIII-PL-0701-051617 Engineering as Communication Language in Europe, čím prispieva k rozširovaniu medzinárodnej spolupráce na úrovni
fakulty. Pravidelným organizovaním informačných dní programu ERASMUS+ pre študentov a doktorandov sa dlhodobo
podieľa na propagácii štúdia v zahraničí.
Plakety budú oceneným učiteľom slávnostne odovzdané dodatočne. Rektor touto cestou na diaľku vyjadruje poďakovanie
oceneným učiteľom za ich dlhoročnú pedagogickú, vedeckú a tvorivú činnosť, aktívny a inšpiratívny prístup k zvyšovaniu
kvality vzdelávania, ako aj iniciatívu pri využívaní nových metód a technológií vo výučbe na Technickej univerzite vo Zvolene.

Týždeň slovenských knižníc
Dňa 2. marca 2020 bol na Zvolenskom zámku otvorený 21. ročník Týždňa
slovenských knižníc pod spoločným mottom – KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH.
Spoluorganizátorom a partnerom Týždňa slovenských knižníc 2020 je aj
Technická univerzita vo Zvolene a slávnostného otvorenia sa zúčastnil rektor
TUZVO prof. Rudolf Kropil, ktorý vystúpil so svojim príhovorom. Raut spríjemnil
folklórny súbor Poľana. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/tyzden-slovenskych-

kniznic-2020-kniznice-pre-vset
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