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104. rokovanie SRK na pôde TUZVO 

Dňa 13. januára 2022 na TUZVO za účasti št. tajomníka MŠVVaŠ SR Ľ. Paulisa, 

poverenej gen. riaditeľky Sekcie vysokých škôl Z. Vráblik, riaditeľa Odboru 

stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl M. Kanovského a iných 

významných hostí rokovali rektorky a rektori o návrhu rozpisu dotácie pre verejné 

vysoké školy na rok 2022. Rektori vysokých škôl sú pobúrení návrhom rozpisu 

dotácie pre verejné vysoké školy v roku 2022. Navrhované zníženie dotácie spolu 

s nárastom cien energií je likvidačné, pretože priamo ohrozuje základný chod univerzít. Zníženie dotácie spôsobí 

zvýšenie odlivu študentov a mladých kvalitných pedagógov a vedcov do zahraničia a bude závažnou prekážkou 

realizácie ohlasovanej reformy. Takýto deštrukčný zásah nemá obdobu v histórii vysokých škôl po roku 1989. SRK vyzýva 

predsedu vlády SR na stretnutie o riešení krízového stavu. Prezident SRK a rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil 

uviedol: „Medziročný pokles dotácie pre verejné vysoké školy o 27 mil. EUR a deficit z roku 2021 vo výške 18 mil. EUR spolu s 

odhadom zvýšených nákladov na energie bude predstavovať celkový deficit vo výške viac ako 60 mil. EUR. Vzhľadom na 

uvedené požiadame predsedu vlády SR o pracovné stretnutie k riešeniu krízového stavu vysokého školstva.“ Viac na: Ďalší 
pokles štátnej dotácie a rast cien energií sú pre vysoké školy likvidačné. Rektori sa chcú stretnúť s premiérom | Technická univerzita 
Zvolen (tuzvo.sk) 

 

TUZVO má nových profesorov 

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 18. januára 2022 v Prezidentskom paláci v 

Bratislave vymenovala za účasti štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Ľudovíta 

Paulisa, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora TUZVO Rudolfa 

Kropila, ako aj predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo SR Róberta Redhammera a iných významných hostí 33 nových 

profesorov vysokých škôl. Medzi novovymenovanými profesormi sú dvaja z 

Technickej univerzity vo Zvolene. Prof. Ing. Peter Jaloviar, PhD., z Katedry 

pestovania lesa Lesníckej fakulty bol vymenovaný za profesora v odbore Pestovanie lesa a prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., 

z Katedry environmentálnej a lesníckej techniky z Fakulty techniky bol vymenovaný za profesora v odbore Mechanizácia 

poľnohospodárskej a lesníckej výroby. 

 

Čestný titul „Profesor Emeritus“ pre prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. 

Dňa 24. januára 2022 rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD., na rokovaní Vedenia TUZVO slávnostne odovzdal prof. Ing. 

Milanovi Sanigovi, DrSc. čestný titul „Profesor Emeritus“ za významný prínos v 

oblasti vedy a vzdelávania. Profesor Saniga patrí v posledných desaťročiach k 

najvýznamnejším akademickým osobnostiam Lesníckej fakulty, ako aj celej 

univerzity. Zásadným spôsobom sa pričinil o rozvoj pestovania lesa s dôrazom 

na prírode blízke pestovanie, vybudoval úspešný výskumný tím a s ním výrazne 

posunul úroveň slovenskej lesníckej vedy. Rozvíja vedecké poznanie a najnovšie poznatky prednáša študentom, 

diplomantom katedry a doktorandom. Jeho pôsobenie je veľkým prínosom pre medzinárodnú vedeckú komunitu, 

spolupracujúcich kolegov a doktorandov. Ako spoluautor pokračuje ďalej v publikovaní kvalitných vedeckých a 

odborných publikácií. Je vynikajúcim pedagógom s rozsiahlymi praktickými skúsenosťami v predmetoch ktoré 

prednáša. Vedecká rada TU vo Zvolene v tajnom hlasovaní jednomyseľne schválila udelenie čestného titulu „Profesor 

Emeritus“ prof. Ing. Milanovi Sanigovi, DrSc. 
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Rozvojový projekt „Napĺňanie koncepcie zelenej univerzity na TUZVO“ 

Rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil v rámci svojho pôsobenia v Rade vlády SR pre 

Plán obnovy a odolnosti SR, ako aj v rámci rokovaní s Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR hľadá riešenie pri možnosti financovania komplexnej 

rekonštrukcie obvodového plášťa hlavnej budovy TUZVO. V tejto súvislosti 

uvádza: “Naša ideálna predstava je, aby sme inteligentnou fasádou vyriešili nielen 

plášť budovy, ale aj energetickú náročnosť budovy. Hľadanie finančných zdrojov na 

celú budovu je náročné. Verím, že v spolupráci s ministerstvom školstva, ale aj vládou 

SR potrebné zdroje nájdeme. Treba však počítať s tým, že ide o niekoľko miliónovú investíciu“. 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bol schválený rozvojový projekt 2021 „Napĺňanie koncepcie zelenej 

univerzity na TUZVO (Zelená univerzita) pod vedením projektovej manažérky prorektorky TUZVO pre rozvoj prof. RNDr. 

Danice Kačíkovej, MSc., PhD. Projekt je rozdelený do 6 etáp: 

1. Pilotné riešenie komplexnej obnovy časti obalového plášťa hlavnej budovy TUZVO, zodpovedný rektor Dr. h. c. prof. 

Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 

2. Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, zodpovedný kvestor doc. Ing. 

Josef Drábek, CSc.; 

3. Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry TUZVO, zodpovedný dekan FEE prof. Ing. Marián Schwarz, CSc.; 

4. Podpora cyklistickej dopravy zamestnancov a študentov TUZVO, zodpovedná Ing. Diana Krajmerová, PhD., Lesnícka 

fakulta; 

5. Dobudovanie komunitnej záhrady v areáli TUZVO a ŠD Ľ. Štúra, zodpovedná Ing. Zuzana Gallayová, PhD., Fakulta 

ekológie a environmentalistiky; 

6. Príprava environmentálnych štandardov a ich implementácia v podmienkach TUZVO, zodpovedný prorektor TUZVO 

pre vonkajšie vzťahy doc. Ing. Branislav Olah, PhD. 

 

Vysokoškolský lesnícky podnik hospodári na väčšej výmere 

VŠLP odkúpil 5,11 ha lesa v lokalite Holý vrch v Štiavnických vrchoch. V spolupráci s prof. Ing. Milanom Sanigom, DrSc., 

budú tu uplatňované postupy prírode blízke obhospodarovania lesov (PBHL) a budú z nich vytvorené vzorové objekty 

PBHL Technickej univerzity vo Zvolene v Štiavnických vrchoch. 

 

Usmernenia Krízového štábu TUZVO  

Usmernenie KŠ TUZVO č. 32  k prevádzke na TUZVO v období od 10. – 23. 1. 2022 Usmernenie KŠ TUZVO č. 32 | 

Technická univerzita Zvolen 

Dodatok č. 1 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 32 DODATOK č. 1 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 32 | Technická univerzita 

Zvolen 
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