
 

    Informačný e-newsletter Technickej univerzity vo Zvolene                                                             
                                                                                                         Jún  2020 
                    Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 

 
Krízový štáb TUZVO na svojom zasadaní v mesiaci jún prijal nasledujúce  usmernenia, 

ktoré boli vypracované v súvislosti so zabezpečením dodržiavania hygienických a 

protiepidemiologických opatrení s cieľom bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov 

a študentov Technickej univerzity vo Zvolene počas trvania mimoriadnej situácie v 

súvislosti s rizikom ohrozenia verejného zdravia ochorením COVID-19. 

 

USMERNENIE Č. 9 zo 4. júna 2020 

V usmernení sa predlžuje udelenie povolenia práce z domu (home office), ruší povolenie týkajúce sa možnosti kombinovanej 

formy práce z domu (home office) so skrátením pracovného času, povoľuje návrat študentov denného doktorandského štúdia 

na jednotlivé školiace pracoviská TUZVO, povoľuje realizáciu zahraničných pracovných ciest (ako výkon práce) pri dodržiavaní 

prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení, a to do nasledovných krajín: Česká republika a Maďarsko, a iné. 

Celé znenie Usmernenia č. 9 na: https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-krizoveho-stabu-tuzvo-c-9-zo-4-juna-2020 

 

USMERNENIE Č. 10 z 11. júna 2020 

V usmernení sa ruší meranie telesnej teploty každému zamestnancovi, študentovi alebo inej osobe, ktorá vstupuje do 

priestorov a objektov TUZVO, prikazuje používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky, (tvárové rúško nemusia 

používať len spolupracovníci v jednej kancelárii, pričom sa však odporúča dodržiavať dostatočný odstup t. j. aspoň dva metre), 

prikazuje vedúcemu svojho pracoviska odovzdať vyplnený a podpísaný formulár Čestného vyhlásenia, v ktorom vyhlasuje, že 

na sebe nepozoruje príznaky ochorenia COVID-19, počas posledných 14 dní sa nezdržiaval mimo územia Slovenskej republiky 

a nemá vedomosť, že by v posledných 14 dňoch prišiel do kontaktu s osobou, u ktorej bolo potvrdené alebo existuje 

podozrenie na ochorenie COVID-19, obmedzuje použitie výťahu pre najviac 2 osoby v tom istom čase, povoľuje realizácia 

zahraničných pracovných ciest (ako výkon práce) pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení, a to do 

nasledovných krajín vyhodnotených ÚVZ SR za bezpečné: Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Lichtenštajnsko, Nemecko, 

Slovinsko, Švajčiarsko, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko, Nórsko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Malta, Cyprus a Island, 

obmedzuje sa vstup maloletých rodinných príslušníkov zamestnancov TUZVO do priestorov TUZVO, a iné. 

Celé znenie Usmernenia č. 10 na: https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-krizoveho-stabu-tuzvo-c-10-z-11-juna-2020 

 

USMERNENIE Č. 11 z 18. júna 2020 

V usmernení sa obnovuje meranie telesnej teploty zamestnancov a študentov v dňoch konania štátnych skúšok, opakuje 

povinnosť nosiť tvárové rúško pre všetkých zamestnancov. Netýka sa len zamestnancov, ktorí pracujú spoločne v jednej 

kancelárii a týka sa to výhradne tohto priestoru, pričom sa medzi nimi vyžaduje dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti 2 metrov,  

povoľuje sa vycestovanie na zahraničnú pracovnú cestu do Poľskej republiky, avšak s podmienkou, že pobyt mimo územia 

Slovenska nesmie presiahnuť 48 hodín, povoľuje usporadúvanie hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či 

inej povahy (vrátane zasadnutí orgánov akademickej samosprávy a poradných orgánov rektora a dekanov) v počte do 500 

osôb, pričom je potrebné dodržiavať stanovené protiepidemické opatrenia, naďalej sa vyžaduje u zamestnancov pri prvom 

príchode na pracovisko po ukončení práce na doma (home office) a u študentov prichádzajúcich na predmetové a štátne 

skúšky vyplnenie a odovzdanie formulárov Čestného vyhlásenia, v ktorom zamestnanci a študenti vyhlasujú, že na sebe 

nepozorujú príznaky ochorenia COVID-19, a iné. 

Celé znenie Usmernenia č. 11 na: https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-krizoveho-stabu-tuzvo-c-11-z-18-juna-2020 

 

 

USMERNENIE Č. 12 z 30. júna 2020 

V usmernení sa dopĺňa zoznam bezpečných krajín, do ktorých je možné vycestovať na zahraničnú služobnú cestu. Ide najmä 

o krajiny: Čierna Hora, Monako, Faerské ostrovy a Poľsko, rušia slávnostné promócie študentov TUZVO v I. a II. stupni 

https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-krizoveho-stabu-tuzvo-c-9-zo-4-juna-2020
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vysokoškolského štúdia vo všetkých študijných programoch uskutočňovaných na TUZVO v akademickom roku 2019/2020 a  

stanovujú sa opatrenia, ktoré sa musia realizovať počas zápisov študentov na TUZVO na štúdium do I. ročníka akademického 

roku 2020/2021. 

Celé znenie Usmernenia č. 12 na: https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-krizoveho-stabu-tuzvo-c-12-z-30-juna-2020 

 

Zasadal Akademický senát TUZVO 

Dňa 18. júna 2020 sa za prítomnosti rektora TUZVO prof. Rudolfa Kropila zišli členovia 

Akademického senátu (AS) TUZVO  na rokovaní. Akademický senát TUZVO jednomyseľne 

schválil Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2019, ako aj Výročnú správu o 

hospodárení TU vo Zvolene za rok 2019, ktoré predniesol rektor prof. Rudolf Kropil.  

Program rokovania AS TUZVO obsahoval viacero bodov, kde bolo potrebné vykonať 

tajné hlasovanie senátorov. Rektor predniesol návrhy na vymenovanie prorektorov 

TUZVO na nové funkčné obdobie. Išlo o prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. Ing. Branislava Olaha, PhD., prorektora pre 

pedagogickú prácu RNDr. Andreja Jankecha, PhD., a prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť univerzity prof. Dr. Ing. 

Jaroslava Šálku. Všetkých navrhovaných prorektorov, ako aj členov Vedeckej rady TUZVO a členov Disciplinárnej komisie TU 

vo Zvolene, ktorých návrhy predniesol prof. Kropil AS TUZVO v tajnom hlasovaní schválil. Okrem už spomínaného, AS TUZVO 

schválil členov volebnej komisie do doplňujúcich volieb študentskej časti AS TUZVO, ktoré sa budú konať na jeseň 2020. 

Ďalej senátori z radov študentov navrhli a schválili člena Správnej rady TUZVO za študentskú časť. Následne senát 

jednomyseľne schválil aj podmienky prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia v univerzitnom študijnom programe. Rektor 

TUZVO na zasadaní senátu predniesol návrh na predĺženie nájmov priestorov TUZVO, návrh na zriadenie vecného bremena a 

odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku univerzity. K všetkým návrhom sa vyjadril v mene ekonomickej komisie (EK) 

jej predseda Mgr. Ing. E. Selecký, PhD. EK AS TUZVO súhlasila, či už s predĺžením nájmov, odpredajom pozemkov, ako 

aj zriadením vecného bremena a AS TUZVO schválil všetky 3 predložené materiály. 

Dôležitým bodom rokovania boli zmeny v Štatútoch Fakulty techniky, Drevárskej fakulty a Fakulty ekológie a 

environmentalistiky TUZVO. Pri prejednávaní týchto bodov sa zväčša jednalo o pripomienky formálneho charakteru vznesené 

Legislatívnou komisiou AS TUZVO. Po podrobnom prerokovaní každej pripomienky nakoniec Akademický senát TUZVO 

schválil štatúty fakúlt s pripomienkami. 

Keďže v čase rokovania senátu boli na univerzite v platnosti protiepidemické opatrenia Krízového štábu TUZVO, stretnutie AS 

TUZVO sa konalo v prednáškovej miestnosti B8. Počas rokovania boli zachované 2 m vzdialeností medzi jednotlivými 

senátormi, pričom prítomní mali na tvárach rúška počas celej doby zasadania.  

Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/zasadal-akademicky-senat-tuzvo 

 

Univerzitné osobné príplatky tvorivým zamestnancom Technickej univerzity vo 

Zvolene s účinnosťou od 1. mája 2020 zo zdrojov Motivačného fondu TUZVO 

Na Technickej univerzite vo Zvolene boli aktualizované priznané osobné príplatky pre 

tvorivých pracovníkov na všetkých fakultách a súčastiach univerzity, a to v súlade s 

rozvojovým programom Ľudské zdroje Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene, ktorý sa 

týka hodnotenia, motivácie a odmeňovania zamestnancov. 

Čiastka na univerzitné príplatky zo zdrojov Motivačného fondu bola mesačne navýšená na 22 000 € a bola vygenerovaná 

univerzitou a fakultami v rokoch 2017 a 2018 z dotácie, nedotačnej činnosti, z refundácií projektov, podnikateľskej činnosti, a 

i. Po vyhodnotení plnenia piatich kritérií u 270 tvorivých zamestnancov boli 265 tvorivým zamestnancom TUZVO priznané 

osobné príplatky (OP) na obdobie od 1. mája 2020 do 30. apríla 2021 v rozsahu od 1 do 548 € mesačne. Priemerná výška 

osobného príplatku predstavuje hodnotu 81,48 € a prostredná hodnota priznaného osobného príplatku je 43 €. Vedenie TU 

vo Zvolene považuje univerzitné príplatky za významný motivačný nástroj pre zvýšenie výkonnosti pracovníkov univerzity. 

Zároveň vedenie univerzity nevylučuje doplnenie, resp. navýšenie osobných príplatkov z fakultných zdrojov. 

Viac o priznaných osobných príplatkoch a kritériách na: https://www.tuzvo.sk/sk/univerzitne-osobne-priplatky-tvorivym-

zamestnancom-tuzvo-0  
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Na TUZVO prebiehajú štátne skúšky prezenčne 

Podľa aktualizovaného harmonogramu letného semestra akademického roka 2019/2020 

sa na TUZVO 22. júna 2020 začalo obdobie vykonávania štátnych skúšok na prvom aj 

druhom stupni štúdia. Keďže sa zlepšil aktuálny stav a situácia ohľadne šírenia koronavírusu 

na TUZVO sme pristúpili k prezenčnej forme vykonania štátnych skúšok. Po niekoľkých 

mesiacoch sa na škole zdržiavajú študenti končiacich ročníkov. Všetko beží však podľa 

prísnych opatrení uvedených v Usmernení KŠ TUZVO – zabezpečenie 

protiepidemiologických opatrení pri realizácii štátnych skúšok a predmetových skúšok v LS 

ak. roka 2019/2020 v čase trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s rizikom 

ochorenia COVID-19.  

 

Alej absolventov 

V dňoch 22. - 25. júna 2020 štátne skúšky a obhajoby záverečných prác na II. stupni 

vysokoškolského štúdia absolvovali aj študenti z Katedry dizajnu nábytku a interiéru DF, z 

ktorých vzišlo 14 nových magisteriek a magistrov umenia. Zároveň noví absolventi sa 

podľa hesla "TUZVO učí žiť environmentálne zodpovedne" rozhodli, na rozdiel od 

predchádzajúcich rokov, po sebe zanechať iný typ spomienky ako len svoje mená na 

chodníku. Keďže sú tvoriví a kreatívni, heslo vzali doslova a v areáli univerzity zasadili 

symbol Slovanov – Lipu. Pod ňou bude osadený dizajnérsky spracovaný kameň s 

informáciami o absolventoch, ktorí ju vysadili. Týmto šľachetným činom sa zapojili do vynikajúcej tradície, ktorá na TUZVO 

beží niekoľko rokov. 

Pozvanie na tento mini slávnostný akt prijal rektor univerzity prof. Rudolf Kropil a prorektor pre rozvoj univerzity doc. Josef 

Drábek, ktorí boli z nápadu mladých dizajnérov nadšení. Aktivity sa zúčastnil aj riaditeľ Arboréta Borová hora doc. Ivan Lukáčik 

s Ing. Ivanou Sarvašovou, ktorí zabezpečili výsadbový materiál a v budúcnosti budú na „Alej absolventov“ odborne dohliadať. 

 

 

II. kolo prijímacieho konania a predĺžený termín podávania 

prihlášok na II. stupeň štúdia 

Rozhodnutím vedenia univerzity bolo vyhlásené druhé kolo prijímacieho 

konania na bakalársky stupeň štúdia vo vybraných študijných 

programoch a predĺžený termín na podávanie prihlášok na inžiniersky 

stupeň štúdia. Prihlášky je možné podávať do 15. augusta 2020. Viac informácií o študijných 

programoch:  https://www.tuzvo.sk/sk/uchadzaci 
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