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Prehľad najdôležitješích udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 

 

Novoročné stretnutie Kolégia rektora 

Pri príležitosti začatia nového kalendárneho roka 2023 privítal  9. januára 2023 rektor Technickej univerzity vo Zvolene 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., členov Kolégia rektora na neformálnom stretnutí, počas ktorého im poďakoval za 

prácu vykonanú v prospech univerzity v uplynulom období. 

Rektor univerzity zdôraznil, že rok 2022 bol rokom mimoriadne náročným, a to nielen z 

dôvodu legislatívnych zmien, ale i vo vzťahu k financovaniu vysokých škôl z verejných 

zdrojov. Pre univerzitu to bol však zároveň aj rok úspešný, keďže sa podarilo pripraviť 

komplexný vnútorný systém kvality a predložiť ho na posúdenie Slovenskej akreditačnej 

agentúre pre vysoké školstvo. Práve takéto výzvy nás všetkých posúvajú ďalej pri rozvoji 

našej univerzity. 

V roku 2023 čakajú univerzitu nové úlohy, medzi ktoré bude patriť aj rekonštrukcia hlavnej 

budovy. Tú sme začali už na konci minulého roka, čo si určite všimli nielen naši zamestnanci 

a študenti, ale aj obyvatelia a návštevníci Zvolena. 

Prof. Rudolf Kropil vyjadril presvedčenie, že zámery, ktoré stoja pred zamestnancami univerzity v nadchádzajúcom období, 

sa spoločným úsilím podarí naplniť. K tomu rektor univerzity zaprial členom kolégia a prostredníctvom nich aj všetkým 

zamestnancom a študentom veľa zdravia a tvorivého elánu. 
 

Dekanom Fakulty techniky sa opätovne stal Pavel Beňo 

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., na základe 

právoplatných volieb v Akademickom senáte Fakulty techniky Technickej univerzity vo 

Zvolene, vymenoval 16. januára 2023 do funkcie dekana Fakulty techniky Technickej 

univerzity vo Zvolene doc. Ing. Pavla Beňa, PhD., s účinnosťou od 15. januára 2023 na druhé 

štvorročné funkčné obdobie. 

Doc. Beňo viedol Fakultu techniky ako jej dekan od roku 2019, predtým pôsobil ako prodekan 

pre zahraničné styky, rozvoj a ekonomickú činnosť. 

Vo svojom príhovore zaželal rektor univerzity novovymenovanému dekanovi, aby posúval 

fakultu k ešte vyšším výkonom a zároveň zabezpečil jej efektívne fungovanie. Zvyšovanie 

atraktívnosti fakulty, ktorá sa prejaví v náraste počtu študentov spolu s ďalším rozvojom 

tvorivej činnosti jej zamestnancov musia byť prioritou vedenia fakulty v ďalšom funkčnom 

období. 
 

Kolégium rektora TUZVO malo prvé pracovné zasadnutie v roku 2023 

Dňa 18. januára 2023 sa pod vedením rektora Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., 

konalo prvé pracovné zasadnutie Kolégia rektora v tomto roku. Hlavnými bodmi rokovania boli predpoklady plnenia 

rozpočtu univerzity za rok 2022 a metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu Technickej univerzity vo Zvolene na rok 

2023. Okrem iného, na úvod zasadnutia prof. Kropil vyzdvihol skutočnosť, že členovia kolégia rektora sa môžu stretnúť na 

jeho rokovaní opäť osobne. 

Vo vzťahu k predpokladaným výsledkom hospodárenia univerzity za rok 2022 zhodnotil rektor univerzity uplynulý rok ako 

mimoriadne úspešný, o čom svedčí fakt, že skutočný hospodársky výsledok bude vyšší ako pôvodne plánovaný a dosiahne 

úroveň viac ako 500 tis. EUR. K týmto výsledkom prispelo okrem získania dodatočných finančných prostriedkov z verejných 

zdrojov aj efektívne využívanie všetkých vnútorných zdrojov univerzity. 



 

Prof. Kropil priblížil členom kolégia aj zmeny v metodike rozdelenia dotácie zo 

štátneho rozpočtu verejným vysokým školám, pričom zdôraznil práve potrebu 

zachovania prvku stability vo financovaní zo strany štátu. Pre univerzitu bude 

nevyhnutné zapájať sa do pripravovaných výziev na využívanie prostriedkov EÚ, a 

to najmä vo vzťahu k plánovanej rekonštrukcii hlavnej budovy univerzity. 

Na rokovaní kolégia bol predstavený aj rozvojový zámer integrácie Vývojových 

dielní a laboratórií v rámci Vysokoškolského lesníckeho podniku s cieľom vytvoriť 

inovatívny produktový inkubátor ako moderné a kreatívne prostredie na realizáciu 

vzdelávacích, výskumných a inovačných aktivít študentov a zamestnancov 

všetkých fakúlt univerzity. V následnej diskusii predložený návrh verbálne podporili dekani všetkých fakúlt univerzity. 

Členovia kolégia s predloženým návrhom jednomyseľne súhlasili. 
 

Séria dní otvorených dverí na TUZVO 2023 

Technická univerzita vo Zvolene už tradične pozvala záujemcov o štúdium i širokú verejnosť na 

sériu dní otvorených dverí jej štyroch fakúlt. Návštevníci univerzity mali možnosť nahliadnuť 

nielen do jej priestorov, ale aj dozvedieť sa viac o ponúkaných študijných programoch či o 

možnostiach mimoškolských aktivít, ktoré sú prirodzenou súčasťou študentského života. 

Ako prvé sa už v stredu 25. 01. 2023 predstavili potenciálnym študentom Drevárska fakulta a Fakulta 

ekológie a environmentalistiky. Deň otvorených dverí Lesníckej fakulty sa konal v pondelok 30. 01. 

2023 a Fakulta techniky prišla na rad v utorok 07. 02. 2023. Pre úplnosť možno uviesť, že Technická 

univerzita vo Zvolene ponúka aj štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment 

prírodných zdrojov, ktorý je prierezovým študijným programom naprieč viacerými fakultami.  
 

Konzorcium univerzít U10+: na ďalšie obdobie bol zvolený za prezidenta prof. Kropil, rektor TUZVO 

Konzorcium U10+ začína tretí rok pôsobenia v prostredí vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Ide o je prvé 

konzorcium slovenských univerzít zapísané do registra vysokých škôl od  22. januára 2021. Poslaním konzorcia je efektívna 

spolupráca členských univerzít v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, 

projektovej a inej tvorivej činnosti, ako aj pri napĺňaní spoločenskej úlohy vysokých škôl.  

Hlavné ciele konzorcia sú zlepšenie národného, medzinárodného a úniového postavenia členských univerzít, zabezpečovanie 

a zvyšovanie kvality vzdelávania, vedy, výskumu a umeleckej činnosti, získavanie a 

efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov, posilnenie vzájomnej synergie kapacít 

a aktívna spolupráca s ďalšími združeniami univerzít a iných subjektov podporujúcich 

vzdelávaciu a vedeckú činnosť na Slovensku a v zahraničí. 

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, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na svojom zasadnutí 26. januára 2023 prezídium konzorcia 

schválilo rozšírenie konzorcia o nového člena – Akadémiu umení v Banskej Bystrici. 

Za prezidenta konzorcia bol na ďalšie dvojročné obdobie zvolený  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor Technickej 

univerzity vo Zvolene. Za  prvého viceprezidenta bol zvolený doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici a za viceprezidentov doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku a prof. 

Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Sídlom konzorcia aj naďalej zostáva Technická 

univerzita vo Zvolene. 


