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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Rozpočet TUZVO na rok 2021 jednomyseľne schválený
Dňa 25. februára 2021 bol Akademickým senátom TUZVO jednomyseľne schválený
rozpočet univerzity na rok 2021. Predloženiu návrhu Metodiky rozdelenia dotácie a tvorby
rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2021 na rokovanie akademického senátu predchádzalo
schválenie materiálu Kolégiom rektora a Vedením TU vo Zvolene. Návrh Metodiky
prerokovalo a jednomyseľne schválilo na svojom zasadnutí dňa 11. februára 2021 Vedenie
TUZVO a následne 18. februára 2021 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 znížená. Treba si ale uvedomiť, že tento pokles nastal po predchádzajúcom
dvojročnom navýšení rozpočtu. Vlaňajšie navýšenie prostriedkov pre TUZVO bolo takmer o 2,2 mil. Eur.“ Ďalej konštatoval, že
dotácia pre TUZVO na rok 2021 je znížená takmer o 2 mil. Eur. Pokles dotácie pre všetky verejné vysoké školy celkovo
predstavuje čiastku cca 25 mil. Eur. Avšak, s veľkou pravdepodobnosťou, aj budúci rok čaká verejné vysoké školy ďalšia
redukcia dotácie.
V tomto roku nastali nové zmeny v Metodike rozdelenia dotácie. Konkrétne zmeny v metodike rozpisu finančných prostriedkov
na rok 2021 priblížil na rokovaniach vedenia a kolégia rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., kvestor doc. Ing. Josef
Drábek, CSc., a prorektor pre pedagogickú prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD. Prostredníctvom vypracovaných tabuliek zobrazili
konkrétne zníženie jednotlivých položiek. Kvestor upozornil najmä na nevyhnutnosť potreby krytia mzdových nákladov a
nevyhnutnosť optimalizácie počtu pracovných miest, čomu sa verejné vysoké školy nevyhnú.
Predseda Akademického senátu TUZVO prof. Ing. Ján Tuček, CSc., uviedol: „Bol som prítomný počas tvorby rozpočtu. Je
vypracovaný transparentne a objektívne. Tento princíp sa na TUZVO dlhodobo zachováva. Je to jeden z momentov, prečo sa
univerzite darí prekonávať problémy. Zároveň sa prihováram za kolegiálny a univerzitný prístup. Navrhujem ísť ďalej do hlbších
analýz a hľadať silnejšie riešenia ako tie, ktoré pomáhajú zdolať len tohtoročné problémy. Spoločne hľadajme riešenia v
zoštíhľovaní administratívy, elektronizácii a prechode na zmeny v štruktúre a riadení.“ Tiež upozornil na to, aby dokument,
ktorým sa hlbšie analýzy urobia bol predmetom verejnej diskusie.
Vyhodnotenie pandemickej situácie po 1. roku dištančného vzdelávania na TUZVO
Na rokovaní Vedenia Technickej univerzity vo Zvolene, ktoré sa konalo 9. marca 2021
rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., vyhodnotil situáciu po 1. roku dištančného
vzdelávania na TUZVO.
Dňa 6. marca 2020 bol na území SR diagnostikovaný prvý pacient s ochorením COVID19, ktorého pôvodcom bol vírus SAR-CoV-2. „Už 8. marca 2020 mimoriadne zasadalo
Vedenie TU vo Zvolene, ktoré rozhodlo o prerušení prezenčnej výučby od 9. marca 2020. Na TUZVO bola zriadená pracovná
komisia pre monitorovanie a vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu a bolo
prijaté Usmernenie č. 1 k zníženiu rizika nákazy koronavírusom. Zároveň bola zabezpečená informovanosť zamestnancov a
študentov TUZVO o prijatých usmerneniach prostredníctvom univerzitných informačných kanálov. Vysoké školy reagovali
flexibilne na mimoriadnu situáciu. Následne, 12. marca 2020, Ústredný krízový štáb prijal prvé prísne opatrenia ohľadom
zatvorení škôl, voľnočasových zariadení, zastavení medzinárodnej prepravy, ale aj zavedení povinnej 14-dňovej karantény pre
všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia,“ uviedol rektor. Tieto a ďalšie vládou SR a Ústredným krízovým štábom prijaté opatrenia
napomohli úspešnému zvládnutiu pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 v jej prvej vlne.
Ochorenie COVID-19 sa počas uplynulého roka nevyhlo ani zamestnancom a študentom TUZVO. Počas druhej vlny pandémie,
vo všeobecnosti charakteristickej enormným nárastom počtu pozitívne testovaných osôb, postihlo toto ochorenie v období
od začiatku septembra 2020 do konca februára 2021 celkovo 55 zamestnancov (8,87 % zo všetkých zamestnancov TUZVO) a
15 študentov (0,83 % zo všetkých študentov denného štúdia, resp. študentov ubytovaných v študentských domovoch TUZVO).
Z hľadiska univerzity mala pandémia najväčšie dopady najmä na oblasť vzdelávania. Už v prvej vlne pandémie boli na úrovni
TUZVO prijaté viaceré opatrenia, prechod z prezenčnej na dištančnú metódu vzdelávania nevynímajúc. Touto metódou bola
realizovaná výučba počas celého letného semestra akademického roka 2019/2020. Prezenčná metóda výučby bola znova
obnovená až v zimnom semestri nového akademického roka 2020/2021. Avšak, vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú
situáciu v krajine a nastupujúcu druhú vlnu pandémie, vláda SR prijala začiatkom októbra 2020 opatrenia, ktoré so zámerom

ochrany života a zdravia študentov a zamestnancov vysokých škôl viedli k prerušeniu prezenčnej výučby a opätovnému
prechodu na dištančnú metódu vzdelávania.
Počas uplynulého roka vedenie TU vo Zvolene prostredníctvom svojho orgánu krízového riadenia, t. j. krízového štábu, na
dennej báze monitorovalo vývoj epidemickej situácie na Slovensku, posudzovalo riziká spojené s prípadným uvoľňovaním
prijatých protiepidemických opatrení, prijímalo opatrenia na zaistenie ochrany života a zdravia študentov a zamestnancov
TUZVO. Ďalej prof. Rudolf Kropil uviedol: „Spojeným úsilím viacerých osôb zodpovedných za jednotlivé organizačné a riadiace
úseky, ale aj vďaka ochote všetkých zamestnancov a študentov podriadiť sa a dodržiavať prijaté opatrenia sa podarilo zabezpečiť
bezpečné pracovné podmienky na všetkých pracoviskách TUZVO, za čo vám všetkým patrí veľká vďaka.“
Znenie celého vyhodnotenia: Rektor TUZVO poďakoval všetkým zamestnancom a študentom univerzity | Technická univerzita
Zvolen
Plakety J. A. Komenského za rok 2021
Po schválení návrhov vedením univerzity rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil udelil Plaketu
J. A. Komenského za mimoriadny prínos v oblasti vzdelávania na Technickej univerzite vo
Zvolene nasledovným učiteľom:
Ing. Ľubomírovi Bútorovi, PhD., z LF za dlhodobý prínos v oblasti pedagogického
procesu, vedenie veľkého množstva záverečných prác študentov, výučby predmetov z
oblasti poľovníctva, svetového poľovníctva, manažmentu a ochrany zveri v prvom a druhom stupni vysokoškolského
vzdelávania. Zabezpečoval rozvoj študijného programu aplikovaná zoológia a poľovníctvo, ktorý si neustále zachováva záujem
zo strany uchádzačov o štúdium. Ing. Bútora zabezpečoval prípravu a publikovanie kvalitných učebných textov, ktoré sú
nenahraditeľným zdrojom informácií pre študentov na Lesníckej fakulte.
Doc. Ing. Petrovi Jaloviarovi, PhD., z LF za vysoko kvalitný pedagogický prístup, o ktorom svedčí množstvo pozitívnych
ohlasov zo strany študentov, slušný a ľudský prístup a vysoký záujem o vedenie záverečných prác. Ako garant sa podieľa na
rozvoji a zabezpečovaní kvality študijného programu lesníctvo na bakalárskom stupni štúdia. Ako gestor zabezpečuje
predmety z oblasti pestovania lesa, pestovnej analytiky a prírode blízkeho pestovania lesa. Doc. Jaloviar je zároveň autorom a
spoluautorom viacerých učebných textov a monografií v odbore pestovania lesa.
Prof. Ing. Jozefovi Kúdelovi, CSc., z DF za celoživotné dielo vo výchovno-vzdelávacej činnosti a tvorivú vedeckovýskumnú
činnosť prepojenú s výchovou mladých potenciálnych vedcov. Pod jeho vedením vyrástli desiatky úspešných riešiteľov ŠVOČ,
bakalárov a diplomantov. Navyše tvorivá činnosť jeho doktorandov je známa nielen v odbornej komunite, ale aj v širokej
verejnosti drevárskeho priemyslu. Počas svojej kariéry na TU vo Zvolene významne posunul poznatky v oblasti povrchových
vlastností dreva a drevných materiálov a prispel tak k zviditeľneniu Univerzity v medzinárodných vedeckých kruhoch.
Ing. Veronike Veľkovej, PhD., z DF za obetavú pedagogickú činnosť, aktívne využívanie nových metód vo výučbe počas
dištančného vzdelávania, kvalitné vedenie záverečných prác a všestrannú pomoc študentom pri predchádzaní a riešení
študijných aj mimoškolských problémov.
Doc. Ing. Branislavovi Olahovi, PhD., z FEE za pedagogickú činnosť, podieľanie sa na vytváraní študijných programov a za
zanietený prístup pri vyučovaní predmetov v oblasti krajinnej ekológie, geoekológie, ekosystémových služieb a
socioekonomickej geografie. Predmety s týmto zameraním sú na Fakulte ekológie a environmentalistiky nosnou súčasťou
študijných programov ochrana a využívanie krajiny a ekológia a ochrana biodiverzity.
Mgr. Zlate Androvičovej, CSc., z FEE za dlhoročnú a veľmi intenzívnu pedagogickú činnosť v rámci študijných programov
všetkých fakúlt, ako aj univerzitného študijného programu. Mgr. Androvičová vyučuje predmety so zameraním na sociológiu,
environmentálnu etiku, filozofiu spolužitia človeka a prírody a filozofiu poznania, ktoré významným spôsobom dopĺňajú
vedomosti, rozhľad a kompetentnosti študentov Technickej univerzity vo Zvolene.
Doc. Ing. Miroslave Ťavodovej, PhD., z FT za vysoko odborný a entuziastický prístup pri edukácií predmetov v oblasti
výrobných technológií a materiálov. Udelenie plakety je súčasne ocenením aktivít doc. Ťavodovej, ktoré významným spôsobom
prispievajú k úzkemu prepojeniu výučby na Fakulte techniky s požiadavkami priemyselnej praxe.
Doc. Ing. Richardovi Hnilicovi, PhD., z FT za úspešnú pedagogickú prácu a inovatívny prístup pri uplatňovaní nových metód
vo výučbe predmetov v oblasti technického manažmentu s akcentom na implementáciu princípov vyučovania orientovaného
na študenta.
Rektor prof. Rudolf Kropil ďakuje oceneným učiteľom za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, skvalitňovanie výučby a jej
prepojenie s potrebami praxe. Plakety si ocenení pedagógovia prevezmú na najbližšom prezenčnom zasadnutí Vedenia
Technickej univerzity vo Zvolene. Vedenie univerzity vyjadruje srdečné blahoželanie všetkým pedagogickým zamestnancom
univerzity ku Dňu učiteľov a osobitne oceneným učiteľom.

Kolektívna zmluva 2021 podpísaná
Dňa 26. februára 2021 rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf
Kropil, PhD., a predseda Rady Univerzitnej odborovej organizácie doc. Ing. Ján Kováč, PhD.,
podpísali Kolektívnu zmluvu TU vo Zvolene na rok 2021 s účinnosťou od 4. marca 2021.
V Kolektívnej zmluve na rok 2021 boli kolektívnym vyjednávaním dohodnuté oproti roku
2020 viaceré pozitívne zmeny:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na jeho žiadosť v prvom polroku kalendárneho roka 2021 pracovné voľno s
náhradou mzdy v rozsahu 1 dňa,
nový Článok 13 Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,
doklad o vyúčtovaní platu bude zamestnancovi poskytovaný elektronicky cez portál – informačný systém SAP Sofia,
príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie sa zvýšil zo 16,00 € na 17,00 € mesačne,
zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30. novembra 2021 najmenej šesť
mesiacov odmenu v sume 100 €,
zamestnávateľ zabezpečí svojim zamestnancom stravovanie v jedálni ŠD TU vo Zvolene a bude naň finančne prispievať
z prostriedkov TU vo Zvolene vo výške najmenej 55% hodnoty jedla a zo sociálneho fondu v zmysle Zásad použitia
sociálneho fondu (príloha B tejto KZ). Zamestnancom pracujúcim v noci, v dňoch pracovného pokoja a zamestnancom
na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára o predpísanej diéte zo zdravotných dôvodov zabezpečí
zamestnávateľ stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok,
individuálny príspevok na regeneráciu pracovnej sily je možné využiť na športové a regeneračné aktivity, na kultúrne
a športové podujatia, korekčnú optickú pomôcku, nadštandardný zdravotný výkon, pričom sa zamestnancovi tento
príspevok vyplatí jedenkrát ročne vo výške 80 €, a to po predložení dokladov o platbe.

Kolektívna zmluva na rok 2021 je zverejnená na webovom sídle: Kolektívna zmluva na rok 2021
Študentom Technickej univerzity vo Zvolene bude poskytnutá zľava z poplatku za
ubytovanie

Vedenie TUZVO na rokovaní, ktoré sa konalo 9. marca 2021 schválilo poskytnutie zľavy z
poplatku za ubytovanie na mesiac marec 2021 vo výške 100% pre študentov, ktorí ku dňu
23. 10. 2020 dočasne opustili ubytovacie priestory TUZVO a uzatvorili Dodatok č. 1
k Zmluve o ubytovaní na akademický rok 2020/ 2021.
Aj keď niektoré vysoké školy na Slovensku vyberajú poplatky za ubytovanie od študentov,
ktorí nemôžu využívať služby študentských domovov, na Technickej univerzite tomu tak nie je. Vedenie univerzity sa snaží aj
takouto formou vyjsť v ústrety študentom a nezaťažovať ich rozpočet výdavkom za službu, ktorú nemôžu využívať z dôvodu
zavedených prísnych opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia pred šírením ochorenia Covid-19. Na druhej strane tým
vznikne pre Vedenie TU vo Zvolene úloha nájsť dodatočné zdroje na takto vzniknutý deficit v rozpočte univerzity.

Vydáva Technická univerzita vo Zvolene, Ul. T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, tel.: 045/5 206 105.
Zostavila: Ing. Ľubica Benková. Informácie zasielajte na adresu: benkova@tuzvo.sk.

