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Cena rektora TUZVO za publikačnú činnosť a vedecký prínos za rok 2020 

Rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., s prorektorom pre 

vedeckovýskumnú činnosť prof. Dr. Ing. Jaroslavom Šálkom na slávnostnom 

akte odovzdali Ceny rektora TUZVO za publikačnú činnosť a vedecký prínos za 

rok 2020. Z dôvodu obmedzení, ktoré prinieslo súčasné obdobie spojené so 

šírením koronavírusu, nebolo možné odovzdať Ceny rektora TUZVO za 

publikačnú činnosť a vedecký prínos za rok 2020 tradičným spôsobom, počas 

slávnosti otvorenia akademického roka. Vedenie TUZVO preto rozhodlo 

odovzdať Ceny rektora na slávnostnom akte, ktorý sa uskutočnil 16. decembra 2020 v učebni B8 za obmedzeného počtu 

osôb, v dvoch etapách, za dodržania všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení. Viac informácií o Cene rektora 

TUZVO za publikačnú činnosť a vedecký prínos za rok 2020: Cena rektora TUZVO za publikačnú činnosť a 

vedecký prínos za rok 2020 | Technická univerzita Zvolen 

 

 

Rektor TUZVO odovzdal Plakety J. A. Komenského 

Plakety J. A. Komenského, ktoré boli udelené vybraným pedagógom Technickej 

univerzity vo Zvolene pri príležitosti Dňa učiteľov ako vyjadrenie uznania ich 

pedagogickej práce, odovzdal rektor Dr. h. c. prof.  Ing. Rudolf Kropil, PhD., za účasti 

prorektora pre pedagogickú prácu RNDr. Andreja Jankecha, PhD. Pre pretrvávajúce 

obmedzenia súvisiace s pandemickou krízou nebolo možné tento rok zorganizovať 

slávnostné odovzdanie ocenení tradičným spôsobom ako spoločenské podujatie. 

Slávnostný akt odovzdania plakiet sa uskutočnil 16. decembra 2020 pri obmedzenom 

počte zúčastnených osôb a za dodržania všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení. Plaketu J. A. Komenského za 

rok 2020 získali: doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD., z Lesníckej fakulty, doc. Ing. Róbert Sedmák, PhD., z Lesníckej fakulty, 

doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc., z Drevárskej fakulty, doc. Ing. Alena Rohanová, PhD., z Drevárskej fakulty, prof. Ing. Jana 

Škvareninová, PhD., z Fakulty ekológie a environmentalistiky, doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., z Fakulty ekológie a 

environmentalistiky, Ing. Ján Turis, PhD., z Fakulty techniky a doc. Ing. Erika Sujová, PhD., z Fakulty techniky. Vedenie 

univerzity vyjadruje srdečné blahoželanie všetkým oceneným učiteľom. Videozáznam z odovzdania plakiet je zverejnený 

na kanáli You tube TUZVO. 

 

 

Rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., za účasti prorektora pre 

vedeckovýskumnú činnosť prof. Dr. Ing. Jaroslava Šálku, odovzdal 

dekréty novým docentom, ktorí habilitovali na TUZVO v roku 2020. 

Prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia ovplyvnili aj odovzdanie dekrétov. 

Slávnostný akt odovzdania docentských dekrétov sa uskutočnil 16. decembra 

2020 v priestoroch učebne B8 pri obmedzenom počte zúčastnených osôb a za 

dodržania všetkých prijatých opatrení. Viac informácií o slávnostnom akte a 

docentoch, ktorým bol udelený tento vedecko-pedagogický titul v roku 2020 

na TUZVO v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o   vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 

246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor je 

uvedených na webovej stránke univerzity: Rektor TUZVO slávnostne odovzdal docentské dekréty | 

Technická univerzita Zvolen 

https://www.tuzvo.sk/sk/cena-rektora-tuzvo-za-publikacnu-cinnost-vedecky-prinos-za-rok-2020
https://www.tuzvo.sk/sk/cena-rektora-tuzvo-za-publikacnu-cinnost-vedecky-prinos-za-rok-2020
https://www.tuzvo.sk/sk/rektor-tuzvo-slavnostne-odovzdal-docentske-dekrety
https://www.tuzvo.sk/sk/rektor-tuzvo-slavnostne-odovzdal-docentske-dekrety


 

 

Usmernenie KŠ TUZVO č. 24 

Operatívna skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene (OPS KŠ 

TUZVO) na svojom rokovaní dňa 17. 12. 2020 schválila Usmernenie č. 24, ktorého 

predmetom boli rozšírené protiepidemiologické opatrenia na TUZVO vychádzajúce z 

opatrení schválených 16. decembra 2020 Uznesením vlády SR č. 804/2020 ako „Návrh 

na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 

ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov“. Celé znenie 

Usmernenia č. 24 je zverejnené na webovom sídle TUZVO: Usmernenie KŠ 

TUZVO č. 24 z 17. decembra 2020 | Technická univerzita Zvolen 
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