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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene

Deň učiteľov 2022
Na základe nominácií dekanov fakúlt, ktoré schválilo
Vedenie TUZVO 28. marca 2022, rektor Dr. h. c. prof. Ing.
Rudolf Kropil, PhD. udelil Plaketu J. A. Komenského za rok
2022 za mimoriadny prínos v oblasti vzdelávania na
Technickej univerzite vo Zvolene nasledujúcim učiteľom:

Doc. Ing. Kataríne Střelcovej, PhD.
Za dlhodobý prínos v oblasti pedagogického procesu na Lesníckej fakulte, najmä pri zabezpečovaní predmetov v bakalárskom
stupni štúdia z oblasti bioklimatológie. Doc. Střelcová je medzi študentmi obľúbená a pravidelne sa zúčastňuje ich podujatí.
Ako autorka a spoluautorka publikovala množstvo odborných príspevkov a publikácií, ktoré sú vhodné aj ako didaktické
materiály pre študentov. O obľúbenosti a odbornosti doc. Střelcovej svedčí aj vysoký počet vedených záverečných prác.
Ing. Juliánovi Tomaštíkovi, PhD.
Za vysokú didaktickú úroveň pri výučbe predmetov z oblasti geodézie, fotogrametrie a mapovania na Lesníckej fakulte. O
pedagogickej kvalite doc. Tomaštíka svedčí každoročné množstvo pozitívnych ohlasov od študentov zistených v procese
evaluácie predmetov. Doc. Tomaštík ako autor, resp. spoluautor publikoval viacero odborných publikácií, ako aj skrípt, či
monografií s vysokou didaktickou hodnotou. Patrí medzi obľúbených vedúcich záverečných prác, rovnako je medzi študentmi
obľúbený vďaka svojmu citlivému a ľudskému prístupu.
Prof. Ing. Romanovi Réhovi, CSc.
Za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu a tvorivú vedeckovýskumnú činnosť, ktorou sa významne podieľa na pedagogickej
príprave vysoko kvalifikovaných odborníkov v oblasti technológií výroby a vlastností kompozitných drevných materiálov,
okrasných dýh a dekoračných úprav dreva. Počas svojho viac ako 39-ročného pôsobenia na Drevárskej fakulte výrazne prispel
k formovaniu pedagogického procesu v danej oblasti.
Doc. Ing. Marekovi Potkánymu, PhD.
Za podnetný, zanietený a mimoriadne ľudský prístup, za dlhodobú hodnotnú pedagogickú činnosť, ktorou významne prispel
k výchove množstva vysokokvalifikovaných ekonómov a manažérov, ako aj za aktívnu a všestrannú pomoc študentom pri
riešení študijných problémov. Je príkladným vysokoškolským pedagógom, ktorý sa svojou osobnostnou a vedomostnou
integritou veľkou mierou podieľal na formovaní pedagogického procesu v oblasti kalkulácií a rozpočtov v odvetví spracovania
dreva, čím sa významne zaslúžil o napĺňanie poslania Drevárskej fakulty a Technickej univerzity vo Zvolene.
Doc. Ing. Helene Hybskej, PhD.
Za dlhoročnú intenzívnu pedagogickú činnosť, propagáciu štúdia na FEE a všestrannú pomoc študentom. Doc. Hybská sa
podieľa na vytváraní študijných programov a vyučuje predmety so zameraním na chémiu životného prostredia, toxikológiu a
kvalitu vôd.
Doc. Ing. Martine Slámovej, PhD.
Za kvalitnú a intenzívnu pedagogickú činnosť v oblasti územného plánovania a vedenie študentov k získavaniu praktických
zručností v oblasti zobrazovacích metód a ateliérovej tvorby, ktoré výrazne napomáhajú uplatneniu absolventov v praxi.
Doc. Ing. Petrovi Koledovi, PhD.
Za úspešnú pedagogickú činnosť, čo potvrdzujú aj pozitívne reakcie študentov, za príkladné vedenie záverečných prác, ako aj
za vysoko odborný prístup k výučbe predmetov z oblasti elektrotechniky a riadiacich systémov strojov. Doc. Koleda je autorom
a spoluautorom viacerých učebných textov, ktoré sú cenným zdrojom informácií pre študentov na Fakulte techniky. Udelenie

plakety je súčasne ocenením aktivít doc. Koledu, ktoré významným spôsobom prispievajú k prepojeniu vzdelávania na Fakulte
techniky s požiadavkami priemyselnej praxe.
Ing. Márii Vargovskej, PhD.
Za inšpiratívny prístup k výchovnovzdelávacej činnosti, za odbornú tvorivosť pri návrhu a realizácii výučbových modelov
študentov, za časovo neobmedzenú pomoc študentom pri riešení ich študijných problémov, za kvalitnú pedagogickú prácu
pri výučbe predmetov z oblasti dopravnej a manipulačnej techniky. O jej aktívnej činnosti svedčia viaceré úžitkové vzory. Pod
vedením Ing. Vargovskej vyrástlo veľa úspešných bakalárov a diplomantov. Jej prístup výrazne prispel k výchove
kvalifikovaných odborníkov v oblasti výrobnej techniky.
Rektor prof. Rudolf Kropil poďakoval oceneným učiteľom za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, skvalitňovanie výučby
a jej prepojenie s potrebami praxe.
Vedenie univerzity vyjadruje srdečné blahoželanie všetkým pedagogickým zamestnancom univerzity ku Dňu učiteľov a
osobitne oceneným učiteľom.
Kolektívna zmluva na rok 2022
Dňa 15. marca 2022 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 2022 s účinnosťou od 1. marca
2022.
V Kolektívnej zmluve na rok 2022 boli kolektívnym vyjednávaním dohodnuté oproti
roku 2021 viaceré pozitívne zmeny:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

navýšenie príspevku zamestnávateľa na DDS na 19,00 €,
zvýšenie príspevku zo sociálneho fondu pri súvislej práceneschopnosti dlhšej ako 3 mesiace na 250,00 €,
individuálny príspevok zamestnávateľa na regeneráciu pracovnej sily zostáva 80,00 €, a bude vyplatený
zamestnancom bez predloženia dokladov,
zvýšenie príspevku zo sociálneho fondu pri prvom skončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu do starobného
(invalidného) dôchodku, pri zohľadnení počtu nepretržite odpracovaných rokoch,
zvýšenie príspevku na kúpeľnú liečbu na 350,00 €,
zvýšenie príspevku pre darcov krvi,
zvýšenie príspevku na cestovné,
zvýšenie príspevku zo sociálneho fondu na jedno hlavné jedlo na 0,60 €.
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