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Zakladateľská zmluva Konzorcia slovenských univerzít U1O+ podpísaná 

Dňa 20. novembra 2020 sa v účelovom zariadení Technickej univerzity vo Zvolene 

stretli za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení rektori desiatich 

univerzít združených v Konzorciu slovenských univerzít U1O+. Pri tejto príležitosti 

podpísali zakladateľskú zmluvu, ako aj a stanovy konzorcia vysokých škôl. 

Konzorcium založilo desať univerzít, pričom má potenciál rozšírenia a je otvorené 

pre ďalších členov. U10+ vytvára podmienky pre integráciu vzdelávacej a 

vedeckovýskumnej infraštruktúry, intelektuálnej kapacity takmer 4 000 tvorivých 

zamestnancov a viac ako 50 000 študentov. Projektové tímy týchto univerzít 

momentálne predstavujú dominantný, takmer 60-percentný podiel na financovaní slovenských univerzít a SAV z 

prostriedkov Horizontu 2020. Zakladajúcimi členmi konzorcia sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita 

v Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove, Technická univerzita vo Zvolene, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Sídlom konzorcia je Technická univerzita vo 

Zvolene. Účelom konzorcia je spoločný postup pri tvorbe a rozširovaní spektra študijných programov, spoločné 

uskutočňovanie výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti, spoločné zlepšovanie podmienok pre študentov v 

oblastiach zabezpečovania možností stravovania, ubytovania, kultúrneho, spoločenského a sociálneho života a športu. 

Signatári sa podpisom zmluvy zaviazali koncentrovať a rozvíjať tvorivé kapacity na zlepšenie národného a 

medzinárodného postavenia členských univerzít, zabezpečovať a zvyšovať kvalitu vzdelávania, vedy, výskumu a umeleckej 

činnosti, získavať a efektívne využívať ľudské a finančné zdroje, budovať spoločný modul vzdelávania v rámci programu 

Erasmus+, vytvoriť spoločný výskumný park centier vedeckej excelentnosti, napĺňať spoločenskú úlohu vysokých škôl, ako 

aj aktívne spolupracovať s ďalšími združeniami univerzít a inými subjektami, ktoré podporujú vzdelávaciu a vedeckú 

činnosť na Slovensku a v zahraničí. Videonahrávka je zverejnená na You tube kanáli TUZVO. 

 

Na TUZVO máme dvoch nových profesorov 

Dňa 18. novembra 2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová za prítomnosti ministra 

školstva Branislava Gröhlinga, predsedu Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a 

šport Richarda Vašečku, ako aj prezidenta SRK a rektora TUZVO Rudolfa Kropila 

vymenovala na slávnostnej ceremónii v Prezidentskom paláci v Bratislave 27 

nových profesorov. Medzi novovymenovanými profesormi sú dvaja z Technickej 

univerzity vo Zvolene. Doc. Ing. Ivan Klement, CSc., z Drevárskej fakulty TUZVO 

bol vymenovaný za profesora v odbore Technológia spracovania dreva a doc. 

Ing. Karol Ujházy, PhD., z Lesníckej fakulty TUZVO za profesora v odbore Lesnícka fytológia. 

BLAHOŽELÁME! 

Medzinárodný deň študentov a výročie Nežnej revolúcie 

Dňa 17. novembra si pripomíname dve historické udalosti - medzinárodný deň 

študentov a výročie Nežnej revolúcie. Na Slovensku a v Čechách ide o významný 

dátum, ktorý nám pripomína, že sloboda nie je samozrejmosť. 17. november je 

dátum, ktorý spája Slovákov a Čechov a pripomína nám spoločnú minulosť. 

 V roku 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie československých študentov proti 

okupácii Československa a proti zabitiu študenta medicíny Jana Opletala, ktorý 

patril k prvým obetiam fašizmu u nás, uzavreli české vysoké školy, popravili 9 

študentov a viac ako 1 000 ich poslali do koncentračných táborov. Ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti 

českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939 Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 na manifestácii 

solidarity s českými študentmi v Londýne vyhlásil 17. november za Medzinárodný deň študentstva. 



V roku 1989 si v tento deň študenti v uliciach opäť pripomenuli smrť medika Jana Opletala, zatvorenie vysokých škôl a 

súčasne protestovali proti komunistickému režimu. Demonštrácia za slobodu a demokraciu v Prahe, ktorá bola potlačená 

policajnými zložkami, vyvolala solidaritu občanov Československa, ktorí sa postavili proti policajnému násiliu, politickému 

útlaku a neslobode. Všetky akcie, ktoré sa odohrávali na uliciach, prebiehali pokojnou cestou a vyústili do tzv. „Nežnej 

revolúcie“ a umožnili slobodné demokratické voľby. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2001 rozhodli, že 

17. november bude našim štátnym sviatkom ako Deň boja za slobodu a demokraciu. 

Sloboda nie je samozrejmosť. Skutočnosť, že máme na Slovensku možnosť demokratickej voľby a že hlas každého občana 

má rovnakú váhu, ako aj to, že o akademickej obci rozhodujú jej členovia, sú výdobytkom 17. novembra 1989. 

Pri pietnej spomienke na uvedené historické udalosti je však potrebné si uvedomiť, že aj dnešná doba má svoje vážne 

hrozby, ktoré sú stále prítomné vo všetkých oblastiach života, vysokoškolské prostredie nevynímajúc. Mimoriadna situácia 

vyvolaná pandemickou krízou vyústila do núdzového stavu, symboly izolácie sa stali nevyhnutnou súčasťou nášho 

každodenného života, verejný priestor a sociálne siete sa stali miestom prinášajúcim nielen pravdivé správy, inšpiratívne 

názory a mienkotvornú diskusiu, ale aj miestom klamstiev, konšpirácií a vulgarizmov. 

Naša bezprostredná nedávna minulosť a súčasnosť je skúškou ľudskosti a spolupatričnosti, umocnená neistotou 

vyplývajúcou z pandémie choroby COVID-19 a prirodzenou obavou z budúcnosti. Som presvedčený, že spoločným úsilím 

celej slovenskej akademickej obce sa nám podarí plniť poslanie vysokých škôl dôstojne, na vysokej kvalitatívnej a morálnej 

úrovni v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie v kontexte odkazu historických udalostí z rokov 1939 a 1989. 

Cena rektora za vynikajúce výsledky v štúdiu 

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v roku 2020 rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., udelil 

Cenu rektora 17 študentom za vynikajúce výsledky v štúdiu: Bc. Kristína Kvasová, Bc. Denisa Wiedermannová - z 

Univerzitného študijného programu. Bc. Lucia Forgáčová, Bc. Ján Muška, Tomáš Pecúch, Bc. Jakub Tomes - z 

Lesníckej fakulty. Sabina Foltánová, Michal Gút, Martina Mühlbergerová, Nikola Stančeková, Lukáš Štefančin, Martina 

Vrábelová - z Drevárskej fakulty. Tamara Filová, Ing. Patrícia Krausová - z Fakulty ekológie a environmentalistiky. Matej 

Baloga, Silvia Pastirčáková, Bc. Kristína Uhrinová - z Fakulty techniky. 

BLAHOŽELÁME! 

Zľava z poplatku za ubytovanie 

Po prerokovaní vo vedení Technickej univerzity vo Zvolene dňa 10. 11. 2020 rektor 

TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., vydal rozhodnutie o poskytnutí zľavy 

z poplatku za ubytovanie na mesiac november a december 2020 vo výške 100 % 

pre študentov, ktorí ku dňu 23. 10. 2020 dočasne opustili ubytovacie priestory v 

študentských domovoch TUZVO a uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní na 

akademický rok 2020/2021. 

 

Operatívna pracovná skupina krízového štábu prijala 13.11. 2020 Usmernenie KŠ TUZVO č. 23. 

Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene na svojom rokovaní dňa 13. 11. 2020 

schválila usmernenie č. 23. Usmernenie č. 23 aktualizuje protiepidemiologické opatrenia týkajúce sa udelenia povolenia 

práce z domu (home office) prijaté Krízovým štábom Technickej univerzity vo Zvolene v Usmernení č. 22 zo dňa 23. 10. 

2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 10. 2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 06. 11. 2020, a to v súvislosti s vývojom 

epidemiologickej situácie na Slovensku vo vzťahu k ochoreniu COVID-19 a celoplošnému testovaniu osôb na toto 

ochorenie.  Celé znenie Usmernenia č. 23 je zverejnené na webovom sídle TUZVO: Usmernenie KŠ TUZVO č. 23 

| Technická univerzita Zvolen 
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