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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 

Slávnostné otvorenie  nového akademického roka 2018/2019 na TUZVO. Technická 
univerzita vo Zvolene vstúpila do nového akademického roka 2018/2019 jeho 
slávnostným otvorením 24. septembra 2018 za účasti prezidenta Dr. h. c. doc. JUDr. Ivana 
Gašparoviča, CSc., generálneho  riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania 
dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Petra Kicka, ako aj ďalších 
významných predstaviteľov regiónu a predstaviteľov lesníckej, drevárskej, ekologickej 
a environmentálnej praxe. S hlavným príhovorom o stave a perspektívach univerzity 
vystúpil rektor TU vo Zvolene  Dr. h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. Vo svojom príhovore 
rektor univerzity privítal všetkých hostí a  zúčastnených, hovoril o historických koreňoch, 

ku ktorým sa škola hrdo hlási, ako aj o jej vízii plnení úloh z Dlhodobého zámeru na roky 2017-2030. Ďalej spomenul " TUZVO  je v 
súčasnosti stabilizovaná a vo významných ukazovateľoch úspešná výskumná a vzdelávacia inštitúcia. Toto potvrdzujú 
medzinárodné rebríčky hodnotenia vysokých škôl a vedecko-výskumných inštitúcií. Pokiaľ hodnotíme kvalitu vedy, TUZVO sa prvý 
krát v roku 2014 objavila v hodnotení Scimago Institutions Rankings, v ktorej sa nachádza z približne 30 tisíc vedeckých inštitúcií 
na svete len asi 4 tisíc. Pokiaľ hodnotíme slovenské vysoké školy, TUZVO v tomto rebríčku poskočila z minuloročného 10. miesta 
na tohoročné 7. miesto. Ak si uvedomíme, že ukazovatele SIR sú závislé aj od veľkosti inštitúcie a že TUZVO patrí k tým menším 
univerzitám, môžeme našu zlepšenú pozíciu považovať za veľký úspech." V rámci programu akademickej slávnosti boli odovzdané 
ceny rektora Technickej univerzity vo Zvolene za najlepšiu publikáciu knižného charakteru a vedecký prínos. Viac na: 
https://www.tuzvo.sk/sk/technicka-univerzita-vo-zvolene-zacala-novy-akademicky-rok 

Otvorenie novej „Relax zóny“. Počas slávnostného otvorenia akademického roka 
2018/2019 prezident Dr. h. c. doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., a rektor Technickej 
univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.,   prestrihli pásku a uviedli do 
prevádzky novú „Relax zónu“ v átriu hlavnej budovy TUZVO. Otvorenie „Relax zóny“ vo 
vestibule hlavnej budovy je pokračovaním  modernizácie priestorov univerzity.  Ako 
uviedol rektor TUZVO vo svojom príhovore „Univerzita s rekonštrukciou 
a modernizáciou priestorov nekončí. Bude v nej naďalej pokračovať realizáciou 
projektov na rekonštrukciu študentských domovov a športovísk na zabezpečenie 
zlepšenia pracovného a životného priestoru pre našich študentov, aby sa počas štúdia 
cítili príjemnejšie a pohodlnejšie.“ Prezident Gašparovič po prestrihnutí pásky povedal „Nie je pre mňa prekvapením, že sa otvára 
nový priestor. Pri každej mojej návšteve je tu, na univerzite niečo nové, zmodernizované, zrekonštruované. Veľmi rád sa sem 
vraciam.“ Vybudovanie oddychovej „Relax zóny“ pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene je v súlade s Dlhodobým zámerom 
TUZVO na roky 2017-2023. Prispieva k skvalitneniu podmienok vzdelávacieho procesu zabezpečením vybavenosti a služieb, ktoré 
zvyšujú komfort a štandard pracovného a študijného zázemia  pre všetkých študentov, vrátane študentov so špecifickými 
potrebami. „Relax zóna“ bude v plnej prevádzke od 10. októbra 2018. Viac na : https://www.tuzvo.sk/sk/tuzvo-sa-moze-pysit-
novymi-priestormi-relax-zony 

 

Udelenie Ceny rektora Technickej univerzity vo Zvolene za najlepšiu publikáciu 
knižného charakteru a vedecký prínos.  

V rámci programu slávnostného otvorenia akademického roka 24. septembra 2018 
rektor TUZVO Dr. h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.,  odovzdal Ceny rektora Technickej 
univerzity vo Zvolene za najlepšiu publikáciu knižného charakteru a vedecký prínos. 
Hlavnou úlohou vysokých škôl ako vrcholných vzdelávacích, vedeckých a umeleckých 
ustanovizní je okrem poskytovania vysokoškolského vzdelávania aj tvorivé vedecké 

bádanie a tvorivá umelecká činnosť. Svoje poslanie v tejto oblasti vysoké školy napĺňajú rozvíjaním, uchovávaním a šírením 
poznania  prostredníctvom výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch 
a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach, ako aj tvorba študijných materiálov patria medzi hlavné pracovné 
povinnosti vysokoškolských učiteľov. Pre podporu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov rektor 
našej univerzity udeľuje každoročne – počnúc rokom 2014 -  ceny za najlepšiu publikáciu knižného charakteru a ceny za vedecký 
alebo umelecký prínos jednotlivcom alebo kolektívom. Návrhy na udelenie cien predkladajú dekani fakúlt. Viac na:  
https://www.tuzvo.sk/sk/cena-rektora-za-najlepsiu-publikaciu-knizneho-charakteru-vedecky-prinos 
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Zápis študentov v akademickom roku 2018/2019 na TUZVO. Na  štúdium na Technickej 
univerzite vo Zvolene sa v akademickom roku 2018/2019 zapísalo viac ako 2500 študentov. 
Medzi prvákmi  bol najväčší záujem tradične  o študijný program  Lesníctvo na Lesníckej 
fakulte;  na Drevárskej fakulte to boli študijné programy Protipožiarna ochrana 
a bezpečnosť, Drevené stavby a Dizajn nábytku a interiéru. Na Fakulte ekológie 
a environmentalistiky o novootvorený študijný program Forenzná a kriminalistická 
environmentalistika a na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky  o študijný 
program Výrobná technika a manažment výrobných procesov. Záujem bol aj o študijné 
programy v odbore Ekonómia a manažment. Výučba v  akademickom roku 2018/2019 sa na 
TUZVO začala 24. septembra 2018. 

Jesenný športový deň zamestnancov TUZVO. Zrekonštruované športoviská Ústavu 
telesnej výchovy a športu Technickej univerzity vo Zvolene opäť žili čulou aktivitou. 
Postarali sa o to zamestnanci univerzity, ktorí si našli čas a zúčastnili sa jesenného 
športového dňa. Podujatie odštartoval prvým výstrelom zo vzduchovky rektor TUZVO 
Dr. h. c. prof. Rudolf Kropil, PhD. Naši kolegovia priebežne zapĺňali vynikajúco 
pripravené športoviská, ktoré pripravili pracovníci ÚTVaŠ pod vedením PaedDr. 
Martina Kružliaka, PhD. Medzi prvými na ihrisko nastúpil prorektor pre pedagogickú 
prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD., ktorý  bol za celé podujatie zodpovedný. Jeho 
všešportové nadanie a nasadenie bolo vidieť v nohejbale, v plážovom volejbale a na 

tenisovom kurte.  Okrem týchto športov sa hral  aj volejbal,  badminton, stolný tenis a bolo možné strieľať zo vzduchovky na 10 
metrov. Každý účastník si sám vybral aktivitu, o ktorú mal záujem. Všetky športové disciplíny boli absolvované nesúťažne, bez 
vyhodnotenia. K celkovej pohode prispelo výnimočne príjemné jesenné počasie. Po podaní športových výkonov si účastníci 
pochutili na výbornom guláši a čapovanej kofole. Dobrá nálada a úsmev na tvári svedčil o vydarenosti podujatia. Zamestnanci 
TUZVO môžu športoviská využívať pravidelne vo vybraných časoch počas celého akademického roka. 

Veľtrhy vzdelávania a TUZVO. V akademickom roku 2018/2019 bude Technická 
univerzita vo Zvolene prezentovať svoje študijné programy a poskytované služby 
na viacerých významných veľtrhoch a výstavách, kde sa predstavia vysoké školy 
zo Slovenska, Českej republiky a ďalších krajín.  Ako prvého sa TUZVO zúčastnila VI. 
ročníka Európskeho veľtrhu pomaturiného vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
GAUDEAMUS  SLOVAKIA, ktorý sa konal v dňoch 26. – 27. septembra 2018 v Nitre. Už 
po 22 krát otvorí svoje brány veľtrh AKADÉMIA & VAPAC v dňoch 9. – 11. októbra 2018 
v Bratislave a Technická univerzita vo Zvolene tam nebude chýbať.  Naši študenti 
poskytnú informácie o štúdium  a radi sa podelia o svoje skúsenosti. Ako tretieho 
v poradí sa Technická univerzita vo Zvolene  v dňoch 5. – 6. decembra 2018 zúčastní tiež 
medzinárodného veľtrhu vzdelávania  v Košiciach – PRO EDUCO.  

Ukončenie projektu a zaradenie budovy ŠD Bariny do energetickej triedy A1. V auguste 
2018 bol úspešne ukončený projekt ITMS 310041A405 „Zníženie energetickej náročnosti 
budovy TU vo Zvolene – objekt Bariny“ realizovaný v rámci OP Kvalita životného prostredia 
financovaný s príspevkom zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%), 
štátneho rozpočtu SR (10%) a vlastných zdrojov TUZVO (5%). Cieľom projektu bolo 
zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií a zníženie spotreby 
elektrickej energie v objekte. Dosiahnutie cieľa bolo zabezpečené zateplením obvodového 
a strešného plášťa, výmenou okien, svietidiel a modernizáciou 6 výťahov (4 osobné, 1 
nákladný a 1 pre osoby so špecifickými potrebami. Zrekonštruovaná budova získala 
energetický certifikát po obnove a budova bola zaradená do energetickej triedy A1 –     

ultranízkoenergetická budova. 
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