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Technická univerzita vo Zvolene v TOP 10 verejných vysokých škôl a fakúlt zoradených podľa záujmu zamestnávateľov. 

Pracovný portál profesia.sk už po dvanástykrát priniesol pred niekoľkými dňami nový 

rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt zoradených podľa záujmu zamestnávateľov. 

Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, 

ktoré boli uverejnené na portáli profesia.sk. Rebríček nehodnotí úroveň vyučovania, ale 

zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce. Rebríček portálu 

ukazuje, že prvenstvo v záujme zamestnávateľov o absolventov medzi vysokými školami 

obhájila Ekonomická univerzita v Bratislave. Jedinou školou, ktorá oproti minulému roku 

vypadla z TOP 10, je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Medzi desiatkou najlepších ju 

nahradila Technická univerzita vo Zvolene, ktorá obsadila 9. miesto. Z odborov dominuje 

informatika, strojárstvo, technika a ekonomika. 

 

TUZVO ocenená za výrazné zásluhy pri rozvoji spoločnosti Pro Populo. 

Dňa 20. júna 2019 v Spišskej Kapitule v aule biskupstva rektor Technickej univerzity vo 

Zvolene Dr. h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prevzal ocenenie, ktoré bolo udelené 

TUZVO pri príležitosti 25. výročia hospodárenia v lesoch Spišského biskupstva 

spoločnosťou Pro Populo Poprad, s.r.o. Program osláv začal svätou omšou, ktorú v 

Katedrále sv. Martina celebroval Spišský biskup Mons. Š. Sečka. Zdôraznil, že vlastníctvo 

lesov a hospodárenie v nich vnímajú v biskupstve v prvom rade ako prínos pre prírodu 

a spoločnosť z hľadiska produkcie čistého vzduchu a pitnej vody a až následne ako 

výnos z majetku. V aule biskupstva potom odovzdali zástupcovia vlastníka a správcu 

lesov pamätné plakety organizáciám, ktoré sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj Pro Popula. Medzi ocenenými bola aj 

Technická univerzita vo Zvolene. Cenu rektorovi odovzdal Spišský diecézny biskup J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. 

„Ďakujem za milé pozvanie pánovi biskupovi Mons. Sečkovi aj pánovi riaditeľovi Jendruchovi. Gratulujem spoločnosti Pro 

Populo k štvrťstoročnici založenia. Chcem vyzdvihnúť slová, ktoré zazneli počas úvodnej omše, najmä prepojenie duchovna, 

človeka a starostlivosti o les a krajinu. Chcem poďakovať za udelenie plakety a najmä za doterajšiu spoluprácu. Vždy som si 

vážil naše spoločné diskusie a stretnutia.“ uviedol počas svojho príhovoru prof. R. Kropil. V Spišskej Kapitule pri príležitosti 

osláv 25. výročia hospodárenia v lesoch Spišského biskupstva spoločnosťou Pro Populo Poprad, s.r.o. rektor TUZVO prof. 

Rudolf Kropil odovzdal jubilejnú medailu Technickej univerzity vo Zvolene diecéznemu biskupovi Mons. Štefanovi Sečkovi, ako 

aj riaditeľovi spoločnosti Pro Populo Ing. Jozefovi Jendruchovi. Prednáškou o stave, rizikách a perspektívach hospodárenia 

spoločnosti Pro Populo v lesoch biskupstva prítomných hostí zaujal prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., z Lesníckej fakulty. Viac na : 

https://www.tuzvo.sk/sk/tuzvo-ocenena-za-vyrazne-zasluhy-pri-rozvoji-spolocnosti-pro-populo 

 

Technická univerzita vo Zvolene tradične pripravuje pre absolventov a ich 

rodinných príslušníkov slávnostné promócie, ktoré sa v tomto roku 

uskutočnili od 19. júna do 4. júla 2019 v aule univerzity. 

Prvým letným mesiacom sa každoročne zavŕši ďalší cyklus neustáleho kolobehu 

študentského života. Na Technickej univerzite vo Zvolene sa končí už 67. akademický 

rok. Úspešným ukončením štúdia sa absolventi zaradili medzi viac ako 27 800 

absolventov, ktorých naša Alma Mater za 67 rokov svojej existencie vo Zvolene 

vychovala. Pri slávnostnom akte je našim absolventom oficiálne udelený titul Bc., Ing., 

alebo Mgr. art. Čerstvo promovaným absolventom prajeme úspešné vykročenie do novej etapy života, primerané uplatnenie 

v praxi a vhodné podmienky pred odborný rast. Na ďalšej ceste životom nech ich sprevádzajú úspechy, životný optimizmus, 

entuziazmus a osobné šťastie. 

 

https://www.tuzvo.sk/sk/tuzvo-ocenena-za-vyrazne-zasluhy-pri-rozvoji-spolocnosti-pro-populo


 

Univerzitné osobné príplatky tvorivým zamestnancom Technickej univerzity 

vo Zvolene.  

Na Technickej univerzite vo Zvolene boli aktualizované priznané osobné príplatky pre 

tvorivých pracovníkov v súlade s rozvojovým programom Ľudské zdroje Dlhodobého 

zámeru TU vo Zvolene, ktorý sa týka hodnotenia, motivácie a odmeňovania 

zamestnancov. Kritéria na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a 

vedeckovýskumných pracovníkov schválilo vedenie TU vo Zvolene 22. mája 2018. Vedenie 

TU vo Zvolene verí, že univerzitné príplatky budú správnym motivačným nástrojom pre zvýšenie výkonnosti pracovníkov 

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

na: https://www.tuzvo.sk/sk/univerzitne-osobne-priplatky-tvorivym-zamestnancom-tuzvo 

 

Prezident Andrej Kiska ešte počas zastávania postu prezidenta SR 11. júna 

2019 v Prezidentskom paláci vymenoval nových profesorov. Menovací 

dekrét odovzdal 37 akademikom. 

Medzi novovymenovanými akademikmi bol aj dekan Fakulty ekológie a 

environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Marián Schwarz, CSc., 

vymenovaný za profesora v odbore environmentálne inžinierstvo. Zoznam 

vymenovaných profesorov nájdete na: https://www.minedu.sk/profesori-vysokych-skol/ 

 

Stanovisko AS TUZVO k novele zákona o vysokých školách bolo schválené 

na mimoriadnom zasadaní senátu. 

Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene na svojom zasadaní 12. júna 2019 

schválil Stanovisko Akademického senátu TUZVO k zmene zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách z 13. mája 2019. Stanovisko podporilo 18 z 35 členov AS TUZVO. 

Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/stanovisko-tuzvo-k-zmene-zakona-o-vysokych-skolach-
schvalenej-dna-13-maja-2019 

 

Folklórny súbor Poľana ako jediný zo Slovenska reprezentoval v Pekingu 

počas folklórneho festivalu „The Flowers of the World“ a výstavy Beijing 

Expo 2019 nielen TUZVO, ale aj Slovenskú republiku. 

Folklórny súbor Poľana pôsobiaci pri Technickej univerzite vo Zvolene sa v dňoch 6. – 

14. júna 2019 na pozvanie generálneho riaditeľa ázijskej kontinentálnej sekcie (WAPA) 

Mr.Yajing XUE zúčastnil medzinárodného folklórneho festivalu The Flowers of the World 

v Pekingu (Čína). Okrem deviatich verejných vystúpení vo viacerých mestských častiach 

Pekingu absolvoval aj štyri vystúpenia na prestížnej medzinárodnej záhradníckej 

výstave Beijing Expo 2019. Folklórny súbor Poľana zoznámil prítomných divákov s piesňami a tancami z regiónu podpoľania, 

horehronia a Čierneho Balogu, ako aj s tradičnými slovenskými hudobnými nástrojmi, vrátane fujary, heligónky a pastierskej 

píšťaly. Veľký záujem o fotografovanie s našimi folkloristami svedčil o tom, že náš folklór a kroje sa divákom veľmi páčili. 

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Pekingu poďakoval 35 členom folklórneho súboru Poľana, ktorí sa zájazdu zúčastnili, 

za zviditeľnenie slovenskej kultúry na tohtoročnom najprestížnejšom výstavnom podujatí hlavného mesta Číny. 

 

Slnečné letné počasie vylákalo zamestnancov Technickej univerzity vo 

Zvolene do prírody na športový deň, ktorý zorganizovali pracovníci Ústavu 

telesnej výchovy a športu. 

Dňa 20. júna 2019 sa konal tradičný letný športový deň zamestnancov univerzity. Autobus 

zaplnený do posledného miesta odviezol turistov k jazeru Počúvadlo. Jazero sa nachádza 

v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy s najvyšším bodom Sitno 1009 m.n.m. 

Počúvadlo je jednou z umelých vodných nádrží (tajchov) postavených v 18. storočí podľa 

projektu Jozefa Karola Hella. Účelom tajchov bolo zhromažďovať dostatok vody pre potreby banských a upravárenských 

https://www.tuzvo.sk/sk/univerzitne-osobne-priplatky-tvorivym-zamestnancom-tuzvo
https://www.minedu.sk/profesori-vysokych-skol/
https://www.tuzvo.sk/sk/stanovisko-tuzvo-k-zmene-zakona-o-vysokych-skolach-schvalenej-dna-13-maja-2019
https://www.tuzvo.sk/sk/stanovisko-tuzvo-k-zmene-zakona-o-vysokych-skolach-schvalenej-dna-13-maja-2019


 

zariadení. Počúvadlo je jedným z najznámejších zachovalých tajchov, ktoré sa dnes využíva na rekreačné účely. Pracovníci ÚTVŠ 

pripravili pre zamestnancov viacero športových disciplín. Od Počúvadla smerovala náročnejšia turistická trasa na Sitno, ktorá 

sa vinula lesným chodníkom a mala prevýšenie cca 460 m. Trvalo nám niečo vyše hodiny, kým sme sa mohli pokochať krásnym 

výhľadom na okolie Banskej Štiavnice. Nakoniec všetci turisti šťastne a bez ujmy na zdraví dorazili späť k jazeru, kde niektorí 

neodolali a zaplávali si v priezračnej vode jazera. Pre menej zdatných turistov bola pripravená trasa na prechádzku prírodou 

okolo jazera. Novinkou na športovom dni bola strelecká súťaž v streľbe laserovou puškou s otvorenými mieridlami na 

elektronický terč. Pretekalo sa podľa platných pravidiel streleckých súťaží v letnom biatlone (sklopné terče). Počas športovania 

sa podával obed v podobe balíčkov a pitný režim, ktorý pre účastníkov pripravili v školskej jedálni. Športového dňa sa 

zúčastnilo viac ako 60 zamestnancov, čo svedčí o stále obľúbenejšom podujatí organizovanom Ústavom telesnej výchovy a 

športu Technickej univerzity vo Zvolene. Počasie vyšlo a usmiate tváre na fotografiách naznačujú, že všetci boli s organizáciou 

podujatia veľmi spokojní. 

UMB Hockey Team Banská Bystrica, ktorého členmi sú aj traja študenti 

TUZVO, obhájil majstrovský titul EUHL „Sekeras Trophy“. 

Dňa 23. mája 2019 prorektor pre pedagogickú prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD., privítal 

na pôde TUZVO dvoch našich študentov, ktorí sú zároveň hráčmi UMB Hockey Team 

(víťaz PLAY OFF 2019 EUHL) Bc. Róberta Mendela a Bc. Vladimíra Korytára, obaja z UŠP. 

Študenti priniesli so sebou na návštevu aj trofej „Sekeras Trophy“ - pohár vážiaci 24 

kilogramov a medaily víťazov. Obhájiť titul bola pre celý tím veľká výzva. Nakoniec sa 

to UMB Hockey Team podarilo, keď zdolali súpera Gladiators z Trenčína až v piatom 

rozhodujúcom súboji. Po víťaznom zápase 12. apríla 2019 na trenčianskom Zimnom štadióne P. Demitru vypukli majstrovské 

oslavy a radosť z obhajoby titulu. UMB Hockey Team Banská Bystrica sa aj v tomto ročníku súťaže stali najlepším tímom 

Európskej univerzitnej hokejovej ligy. Podpora športovej aktivity študentov zo strany vedenia TUZVO patrí k dôležitým cieľom 

univerzity. Gratulujeme našim študentom Bc. Róbertovi Mendelovi, z UŠP, Bc. Vladimírovi Korytárovi z UŠP a Bc. Romanovi 

Kadlečíkovi z LF, ako aj celému tímu za výrazný úspech, ktorý sa zapísal do histórie univerzitného športu v Európe. 
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