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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 
 
Kolektívna zmluva na rok 2019 
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 2019 s účinnosťou od 1. februára 2019.V Kolektívnej zmluve na 
rok 2019 boli kolektívnym vyjednávaním dohodnuté niektoré zmeny oproti roku 2018. Zmeny 
ako aj odkaz na celú Kolektívnu zmluvu 2019 nájdete na: https://www.tuzvo.sk/sk/kolektivna-
zmluva-na-2019  

 
                                                                                 Deň otvorených dverí FEVT 

Dňa 6. februára 2019 sa na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky konal 
„Deň otvorených dverí FEVT“ (DOD), na ktorom sa zúčastnilo cca 100 študentov 
technických stredných škôl spolu s pedagógmi. Dekan fakulty doc. Ing. Pavel Beňo, 
PhD., predstavil históriu aj  súčasnosť fakulty, možnosti uplatnenia v praxi po 
skončení štúdia, ako aj  podmienky získania motivačného odborového štipendia. 
Zdôraznil, že pracovný trh nie je nasýtený absolventmi technického štúdia a 
spomenul mnohých úspešných absolventov FEVT, ktorí zastávajú manažérske a 
riadiace pozície v domácich a zahraničných firmách. Počas vizuálnej prezentácie o 

fakulte prodekan pre pedagogickú činnosť a propagáciu fakulty doc. Ing. Ján Kováč, PhD., podrobne informoval o možnostiach 
štúdia na FEVT, študijných odboroch a programoch. Súčasťou tohto podujatia bola prezentácia spolupracujúcich firiem s fakultou 
a firiem, kde sú zamestnaní bývalí absolventi FEVT. Sú to firmy: ZF Slovakia, a.s., IPM SOLUTIONS, s. r.o., MicroStep, s. r.o., 
Forschner Slovakia s. r.o., ZF Slovakia a.s. V rámci pripraveného programu si uchádzači o štúdium mohli prezrieť ukážky z 
virtuálnej reality, súťaže robotov, údržby vozidiel, laboratóriá a výučbové priestory fakulty. Účastníkmi „Dňa otvorených dverí“ 
boli stredné školy technického zamerania z okolitého regiónu: Súkromná stredná odborná škola technická Žiar nad Hronom, 
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Levice, Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen, Stredná odborná 
škola technická Zvolen a Spojená škola v Detve. Viac na : https://fevt.tuzvo.sk/sk/den-otvorenych-dveri-fevt 

 

Informačné dni programu ERASMUS+ pre študentov a doktorandov TUZVO                                                                          

Od 26. – do 28.  februára 2019 na Rektoráte TUZVO prebiehali Informačné dni programu ERASMUS+ pre študentov a 

doktorandov TUZVO, ktoré viedla Ing. Mariana Krivošíková, pracovníčka Referátu pre vonkajšie vzťahy TUZVO. Témou 

informačných dní bol program Erasmus+ štúdium a stáže 2019/2020. Študenti sa oboznámili s programom Erasmus+, s 

možnosťou zúčastniť  sa štúdia na univerzitách EÚ, EHP a v kandidátskych krajinách, alebo ako sa dostať na študijný pobyt na 

Saint Petersburg State Forest Technical University. Vo štvrtok 28. 2. 2019 boli informácie rozšírené o absolventské stáže 

s WorkSpace Europe, ktoré prišli prezentovať pracovníčky rovnomenného občianskeho združenia.  Informačných dní sa 

celkom zúčastnilo 50 študentov. 

 
V mesiaci marec 2019 pripravujeme: 

1. Zasadanie Kolégia rektora TUZVO, rektorát TUZVO, 1.3.2019 
2. Zasadanie Akademického senátu TUZVO, rektorát TUZVO, 4. 3. 2019 
3. Slávnostný podpis Zmluvy medzi TUZVO a JRC EC,  učebňa B9, 5. 3. 2019 
4. Panelová výstava Ceny Slovenskej republiky za krajinu,  výstava, SDLK,  11. 3. 2019  
5. Európsky dohovor o krajine, XI. ročník Informačný deň, SDLK Informačné stredisko, 19. 3. 2019 
6. Info dni SAIA / Inšpiruj sa dizajnom vo svete! Cestuj so štipendiom cez SAIA, seminár, KDNI, 21. 3. 2019 
7. Nový prístup k zisťovaniu príčin vzniku požiarov a havárií v podmienkach SR, seminár, TUZVO, 27. 3. 2019 
8. Prezentácia vysokoškolskej učebnice Paleoekológia, prezentácia, SDLK Informačné stredisko, 27. 3. 2019 
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