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3Štúdium

Harmonogram akademického roka 2021/2022

Zimný semester 2021/2022

Zápis – 1. ročníky 
v I. a II. st.

I. etapa
II. etapa

júl 2021

02. 09. 2021 – 14. 09. 2021

Zápis ostatné ročníky 
– elektronicky

01. 09. 2021 – 15. 09. 2021

Zápis III. st. 02. 09. 2021

Prednášky a cvičenia 12 týždňov 20. 09. 2021 – 10. 12. 2021

Študijné voľno 1 týždeň 13. 12. 2021 – 17. 12. 2021

Zimné prázdniny 20. 12. 2021 – 09. 01. 2022

Študijné voľno 5 týždňov 10. 01. 2022 – 11. 02. 2022

Letný semester 2021/2022

Prednášky a cvičenia 13 týždňov 14. 02. 2022 – 13. 05. 2022

Študijné voľno 6 týždňov 16. 05. 2022 – 24. 06. 2022

Uzatváranie skúškových správ 31. 07. 2022



4 ŠTUDIJNÉ ODDELENIA FAKÚLT – I. a II. stupeň štúdia 

REKTORÁT – Univerzitné študijné programy

Ing. Jana Weissová  Úradné hodiny pre študentov:     

   Po – Pia: 9.00 – 11.00 h a 13.00 – 14.00 h

   č. dverí: A 006

   č. tel.: 045/5206 503    
   email.: jana.weissova@tuzvo.sk

LESNÍCKA FAKULTA

Zlatica Bačíková  Úradné hodiny pre študentov:    

   Po – Št: 9.00 – 11.00 h a 13.00 – 14.00 h

  Pia: 9.00 – 11.00 h

   č. dverí: C 016

   č. tel.: 045/5206 203    
   email.: bacikova@tuzvo.sk

Zuzana Jalakšová  Úradné hodiny pre študentov:    

   Po – Št: 9.00 – 11.00 h a 13.00 – 14.00 h

   Pia: 9.00 – 11.00 h

   č. dverí: C 014

   č. tel.: 045/5206 204    
   email.: zuzana.jalaksova@tuzvo.sk



5DREVÁRSKA FAKULTA 

Jana Muráňová  Úradné hodiny pre študentov:    

   Po – Pa: 8.00 – 11.00 h a 13.00 – 14.00 h

   č. dverí: A 018

   č. tel.: 045/5206 344     
   email.: jana.muranova@tuzvo.sk

Ing. Ľubica Slašťanová  Úradné hodiny pre študentov:     
   Po – Pa: 9.00 – 11.00 h a 13.00 – 14.00 h

   č. dverí: A 018

   č. tel.: 045/5206 344 
   email.: lubica.slastanova@tuzvo.sk

Ing. Miriam Polačeková Úradné hodiny pre študentov:     

   Po – Št: 9.00 – 11.00 h a 13.00 – 14.00 h

   č. dverí: A 001

   č. tel.: 045/5206 341     
   email.: polacekova@tuzvo.sk



6 FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY 

Ing. Radovan Lupták Úradné hodiny pre študentov:   

Ing. Alena Dorotová Po: 9.00 – 11.00 h a 13.00 – 14.00 h 

   Ut: neúradný deň
   St: 9.00 – 11.00 h a 13.00 – 14.00 h

   Št: 13.00 – 14.00 h

   Pia: 9.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00 h

   č. dverí: E 225, E 220

   č. tel.: 045/5206 522, 045/5206 521

   email.: luptak@tuzvo.sk, alena.dorotova@tuzvo.sk

FAKULTA TECHNIKY

Ing. Jana Jančíková  Úradné hodiny pre študentov:      

Katarína Malatincová Po – Ut: 9.00 – 11.00 h

   St: 9.00 – 11.00 h a 13.00 – 15.00 h

   Št: neúradný deň 

   Pia: 9.00 – 11.00 h  

   č. dverí: F 132

   č. tel.: 045/5206 857 

   email.: jana.jancikova@tuzvo.sk

   č. tel.: 045/5206 856

   email.: katarina.malatincova@tuzvo.sk



7Systém sociálnej podpory 
študentov

Systém podpory študentov je 
zabezpečený aj formou rôznych 
druhov štipendií v zmysle platnej 
legislatívy a vnútorných predpisov  
TU vo Zvolene. Študenti majú možnosť 
poberať štipendiá z prostriedkov 
poskytnutých na tento účel zo 
štátneho rozpočtu a z vlastných 
zdrojov univerzity prostredníctvom 
štipendijného fondu. Z prostriedkov 
štátneho rozpočtu sa študentom 
poskytuje sociálne a motivačné 
štipendium. Na TU vo Zvolene sa 
motivačné štipendium poskytuje ako 
odborové, prospechové alebo mimoria- 
dne. Z vlastných zdrojov sa poskytuje 
študentom mimoriadne štipendium.
Motivačné štipendium sa priznáva 
študentom študujúcim v študijných 
programoch prvého alebo druhého 
stupňa a posudzuje sa podľa kvality 
dosiahnutých študijných výsledkov  
v zapísaných študijných predmetoch. 
O mimoriadne štipendium sa môžu 
uchádzať všetci študenti na TU vo 
Zvolene, ktorí dosiahli vynikajúce

výsledky v oblasti štúdia (Cena rektora, 
Cena dekana), v odbornej, vedeckej, 
výskumnej alebo športovej činnosti 
alebo úspešne reprezentovali univerzitu 
alebo fakultu na významných 
národných, či medzinárodných 
podujatiach.

Sociálne štipendia

Priznávanie sociálnych štipendií je 
upravené § 96 zákona č. 131/2002  
Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, vyhláškou MŠ 
SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní 
sociálneho štipendia študentom 
vysokých škôl, vyhláškami MŠ SR 
396/2008 Z. z., č. 227/2012,  
č. 235/2013, č. 157/2014, ktorými 
sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 
102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho 
štipendia študentom vysokých škôl. 
Vysokoškolský zákon upravuje základné 
podmienky, ktoré musí študent spĺňať, 
aby mu mohlo byť sociálne štipendium 
priznané. Takýmito podmienkami sú 
najmä:



8 –  trvalý pobyt na území SR, pričom nie 
 je rozhodujúce štátne občianstvo 
 študenta,
–  prvé štúdium na vysokej škole 
 v danom stupni a ďalšie.
Študent si podáva žiadosť    
o priznanie sociálneho štipendia na 
študijnom oddelení fakulty na ktorej je 
študentom.
Viac informácií:  
https://www.tuzvo.sk/sk/stipendia 

Tehotenské štipendia

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý 
pobyt v Slovenskej republike a nemá 
nárok na výplatu tehotenského 
podľa zákona o sociálnom poistení, 
sa v období od začiatku 27. týždňa 
pred očakávaným dňom pôrodu 
určeným lekárom priznáva tehotenské 
štipendium, najmä na účel pokrytia 
zvýšených výdavkov spojených 
so zdravotným stavom študentky, 
špeciálnymi materiálnymi potrebami  
a s prípravou na narodenie dieťaťa.  
Na tehotenské štipendium má 
študentka právny nárok v zmysle ust.  
§ 96b ods. (1) zákona č. 131/2002  
Z. z. o vysokých školách a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

Kontakt: 
Ing. Oľga Melichová Blaženiaková 

Úradné hodiny pre študentov:  

Po-Ut: 9.00 – 11.00 h 
St: 9.00 – 11.00 h a 13.00 – 15.00 h
Št-Pia: neúradný deň 
č. dverí: C 004
č. tel.: 045/5206 160 

Študenti so špecifickými 
potrebami

Technická univerzita vo Zvolene vytvára 
všeobecne prístupné akademické 
prostredie, ktoré zodpovedá podmienkam 
štúdia študentov a uchádzačov so 
špecifickými potrebami bez znižovania 
požiadaviek na ich študijný výkon 
a v súlade so zásadami rovnakého 
zaobchádzania. V zm. § 100 odseku  
2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene doplnení niektorých 
zákonov, študent ktorý súhlasí s 
vyhodnotením svojich špecifických 
potrieb, má podľa rozsahu a druhu 
špecifickej potreby nárok na podporné 
služby, najmä na



9a) zabezpečenie možnosti využívať 
špecifické vzdelávacie prostriedky,

b) individuálne vzdelávacie prístupy, 
najmä individuálnu výučbu vybraných 
predmetov pre študentov  
so zmyslovým postihnutím,

c) osobitné podmienky na vykonávanie 
študijných povinností bez znižovania 
požiadaviek na študijný výkon,

d) individuálny prístup vysokoškolských 
učiteľov,

e) odpustenie školného v odôvodni- 
teľných prípadoch, ak ide o štúdium 
dlhšie, ako je štandardná dĺžka 
príslušného študijného programu.

Podrobnosti o minimálnych nárokoch 
študenta so špecifickými potrebami na 
podporné služby podľa druhu špecifickej 
potreby ustanovuje vyhláška MŠVVaŠ 
SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych 
nárokoch študenta so špecifickými 
potrebami.

Poskytnutie podporných služieb nie je 
automaticky nárokovateľné. Študent 
so špecifickými potrebami, ktorý chce 
využívať podporné služby si podá 
písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie 
študentov so špecifickými potrebami, 
ktorú zašle koordinátorke pre študentov 
so špecifickými potrebami.

Kontakt:
Mgr. Jarmila Šarinová
č. dverí: B 304
č. tel.: 045/5206 106,  
mobil: +421 907 725 540
email: sarinova@tuzvo.sk



10 Erasmus+ mobilita študenta – 
ŠTÚDIUM
Každý študent môže absolvovať 
študijný pobyt na partnerskej univerzite 
v zahraničí v dĺžke 2 – 12 mesiacov 
počas každého stupňa štúdia. Účasť je 
možná už od prvého ročníka!

Erasmus+ mobilita študenta – 
STÁŽ 
Každý študent môže absolvovať stáž 
v zahraničí v dĺžke 2 – 12 mesiacov 
počas každého stupňa štúdia. Študent 
si hľadá podnik SÁM - kontaktuje 
podniky v rovnakých alebo príbuzných 
odboroch ako je jeho študijné 
zameranie.

Erasmus+ ABSOLVENTSKÁ 
STÁŽ
Absolventská stáž je skvelou 
príležitosťou, ako nadobudnúť praktické 
skúsenosti. Dĺžka absolventskej stáže je 
2 -12 mesiacov. Je možné ju zrealizovať 
do 12. mesiacov od ukončenia štúdia.

Viac na: Erasmus + pre študentov  
Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk)

Mobility pre všetkých 
študentov a absolventov

Štúdium v zahraničí

Štúdium a stáž v zahraničí je v každom 
životopise pozitívnym signálom, ktorý 
odlišuje takýchto uchádzačov  
od konkurencie na trhu práce.
Program Erasmus+ poskytuje granty 
podľa cieľovej krajiny a tiež dodatočné 
granty pre študentov so špecifickými 
potrebami alebo pre študentov  
zo znevýhodneného prostredia.



11Koordinátori programu 
Erasmus+
Prvý kontakt, poradenstvo, 
administratíva, financovanie:
Mariana Krivošíková, inštitucionálna 
koordinátorka, krivosikova@tuzvo.sk
Referát vonkajších vzťahov, kancelária 
B-302, Po-Pia: 8-15
Fakultní koordinátori: výber študentov 
a schvaľovanie predmetov a prihlášok:
Drevárska fakulta:  
prodekanka  
doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.,  
zuzana.toncikova@tuzvo.sk
Lesnícka fakulta:  
prodekan  
doc. Ing. Daniel Halaj, PhD.,  
halaj@tuzvo.sk
Fakulta ekológie a environmentalistiky: 
prodekan  
doc. Ing. Tomáš Lepeška, PhD., 
lepeska@tuzvo.sk
Fakulta techniky:  
prodekanka  
doc. Ing. Erika Sujová, PhD.,  
erika.sujova@tuzvo.sk
Univerzitný študijný program:  
doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., 
sulek@tuzvo.sk 

Organizačné zložky 
TUZVO

Ústav telesnej výchovy 
a športu

ponúka študentom pohybové aktivity  
v nasledovnom rozsahu:

1. Školská telesná výchova 
ponúka možnosť získania kreditov  
za absolvovanie predmetov:
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA alebo 
VÝBEROVÝ ŠPORT A ZDRAVIE 
Po absolvovaní  kreditovanej telesnej 
výchovy, môžu študenti aj naďalej 
navštevovať bezkreditový predmet  
TELESNÁ VÝCHOVA.



12 stena. Vonkajší areál – tenisové 
kurty s umelou trávou, volejbalové ihriská, 
ihriská pre plážový volejbal, lodenica.

Aktuálne informácie o možnosti využitia 
našej ponuky získate na webovej stránke 
https://utvs.tuzvo.sk/sk a telefonicky 
na sekretariáte ÚTVŠ 045/5206179 
a u pedagogických pracovníkov:  
PaedDr. Stanislav Azor, PhD. 
045/5206180,  
stanislav.azor@tuzvo.sk  
Mgr. Karin Baisová, PhD.  
045/5206182,  
karin.baisova@tuzvo.sk  
PaedDr. Martin Kružliak, PhD. 
045/5206181  
martin.kruzliak@tuzvo.sk 

Obsahom výberových predmetov 
sú športy a pohybové aktivity podľa 
aktuálnej rozvrhovej ponuky ÚTVŠ: 
basketbal, volejbal, futbal, florbal, tenis, 
stolný tenis, bedminton, lukostreľba, 
posilňovanie, fitness, crossfit, bouldering, 
plávanie, aerobik, zumba, kanoistika, 
turistika. 

2. Kurzová forma telesnej 
výchovy je organizovaná sezónne 
so zameraním na: bežecké a zjazdové 
lyžovanie, Splav Hrona (vodácka turistika), 
turistika a pobyt v prírode.

3. Športové súťaže, turnaje 
a akcie sú organizované vo vybraných 
športoch s možnosťou zapojenia sa do 
akademických súťaží a pretekov v rámci 
našej univerzity, medzi jednotlivými 
univerzitami, v rámci Slovenskej republiky 
aj zahraničia.  

4. Športoviská a priestory 
ÚTVŠ, ktoré majú možnosť študenti 
využívať aj mimo hodín telesnej výchovy: 
Vnútorné priestory – veľká 
telocvičňa, malá telocvičňa, pohybové 
centrá 1,2,3, posilňovňa, boulderingová 



13a vyhľadávanie staršej literatúry  
v lístkových katalógoch,

• medziknižničné výpožičné služby 
(sprostredkovanie literatúry, ktorá 
nie je vo fonde knižnice, z iných 
slovenských, prípadne zahraničných 
knižníc),

• elektronické dodávanie dokumentov,
• konzultačné služby,
• samoobslužný návratný box.

Otváracie hodiny:  
pondelok, utorok, štvrtok 8.30 – 17.00 
streda 8.30 – 18.00  
piatok 8.30 – 16.00

INFORMAČNÉ CENTRUM  
(1. poschodie )

Študovne:
Študovňa odbornej literatúry, špeciálnej 
literatúry, odborných časopisov, 
Informačno-vedecké centrum, 
Samovzdelávacie jazykové centrum, 
Študovňa internetu, Informačné miesto 
globálneho vzdelávania.

Informačné centrum poskytuje:
• prezenčné výpožičné služby - 

sprístupňovanie odbornej literatúry 
- knihy, časopisy, skriptá, normy, 

Slovenská lesnícka 
a drevárska knižnica 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica 
(SLDK) je akademickou knižnicou 
Technickej univerzity vo Zvolene, 
študentom poskytuje knižnično-
informačné služby v Knižničnom centre 
a Informačnom centre. 
KNIŽNIČNÉ CENTRUM (prízemie) 
zabezpečuje:

• registráciu používateľov knižnice, 
• absenčné výpožičné služby - 

výpožičky skrípt, učebníc  
a odbornej literatúry priamo na 
mieste, vybavovanie elektronických 
objednávok zo skladov knižnice  



14 záverečné práce, audiovizuálne 
dokumenty,

• cudzojazyčnú odbornú literatúru,
• rešeršné služby – vyhľadávanie 

informácií v databázach SLDK  
a ďalších slovenských i zahraničných 
databázach,

• využívanie externých elektronických 
informačných zdrojov (EEIZ), 
vzdialený prístup k EEIZ 
prostredníctvom online katalógu 
SLDK,

• službu STN-online – prístup ku 
všetkým slovenským technickým 
normám a technickým 
normalizačným informáciám 
zavedeným do sústavy STN,

• prístup k internetu, 
• profesionálne grafické programy 

(CREO a i.), 
• konzultačné služby,
• využívanie špeciálnych 

technických pomôcok pre zrakovo 
znevýhodnených používateľov, 

• informačno-vzdelávacie aktivity.

Otváracie hodiny:  
pondelok 8.30 – 17.00  
utorok – štvrtok 8.30 – 18.00  
piatok 8.30 – 16.00

Knižnica ponúka aj ďalšie služby:
vyhľadávanie literatúry elektronicky  
v online katalógu SLDK – voľne 
prístupný online katalóg SLDK na 
web stránke knižnice, sprístupnenie 
mobilnej aplikácie online katalógu  
s využitím QR kódu,
kopírovacie služby a bezplatné 
skenovanie materiálov z fondov SLDK  
v súlade so Zákonom o autorskom 
práve a právach súvisiacich s autorským 
právom,
WiFi pripojenie v celej budove SLDK 
cez sieť Eduroam.

Bližšie informácie na https://sldk.tuzvo.sk

Študentský domov 
a jedáleň Ľudovíta Štúra



15Študentský domov a jedáleň  
Ľ. Štúra je organizačnou súčasťou 
Technickej univerzity vo Zvolene. 

Hlavným poslaním ŠD a J je 
zabezpečovať ubytovanie a stravovanie  
v požadovanej kvalite a podľa 
dostupných možností.
Študentský domov spravuje dve 
ubytovacie zariadenia ŠD Študentská17 
a ŠD Študentská 27 s celkovou 
ubytovacou kapacitou 1278 lôžok

ŠD Študentská 17
ŠD má kapacitu 670 stálych lôžok.
V priestoroch tohto ubytovacieho 
zariadenia sídli správa ŠD a J. Tu, 
na ubytovacom oddelení prebieha 
ubytovanie študentov na začiatku 
akademického roka.
Časť ubytovacej kapacity je každoročne 
vyčlenená pre novoprijatých študentov.
Ubytovanie sa poskytuje v dvoj 
a trojposteľových izbách so spoločnými 
a sprchami a WC na chodbe. 

Každý ubytovaný študent má 
k dispozícii samostatné dátovo  
a časovo neobmedzené bezplatné 
pripojenie k internetu na izbe. 

ŠD Študentská 27
ŠD má kapacitu 608 stálych lôžok.
V priestoroch tohto ubytovacieho 
zariadenia je aj študentská jedáleň, 
ktorá zabezpečuje stravovanie 
študentov a zamestnancov TU. 
Časť ubytovacej kapacity je vyčlenená 
pre ubytovanie zahraničných 
študentov, doktorandov a hostí 
univerzity.

Ubytovanie sa poskytuje v obytných 
bunkách. Dve dvojlôžkové izby 
na bunke majú spoločné WC 
a kúpeľňu. Na každom poschodí sú 
pre študentov zriadené kuchynky 
na prípravu jedla. 



16 ŠJ Študentská 27
Jedáleň Ľ. Štúra ponúka celodenné 
stravovanie študentom. Študenti 
majú možnosť elektronického 
objednávania jedál prostredníctvom 
automatizovaného stravovacieho 
systému KREDIT. Tento umožňuje 
využívať bezhotovostný platobný styk 
vo všetkých výdajných miestach ŠJ.
Stravujúci sa študenti majú možnosť 
výberu z minimálne 6 druhov jedál 
denne podľa aktuálneho jedálneho 
lístka.

Prevádzkové hodiny ŠJ:

september – jún
pondelok – piatok 
 6.45 hod. – 17.00 hod. 
 resp.16.00 hod. v piatok) 
júl a august
pondelok – piatok 
 11.30 hod. – 14.00 hod.

Podrobnejšie informácie o ubytovaní 
a stravovaní nájdete zverejnené na 
stránke Univerzitného informačného 
systému – verejný dokumentový server 
– Študentský domov a jedáleň  
(https://is.tuzvo.sk/dok_server/). 

Dôležité kontakty:

Korenšpondenčná adresa:
ŠD a J Ľ. Štúra
riaditeľstvo
Študentská 17
960 01 Zvolen

Ubytovanie študentov:  
Ing. Miroslava Cibulová
tel. 045/52 06 604
e-mail: cibulova@tuzvo.sk

Stravovanie študentov:  
Ing. Miroslava Kmeťová 
tel. 045/52 06 630
e-mail: kmetovam@tuzvo.sk
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Konfuciova trieda:
lektorka čínštiny
garantka jazykového vzdelávania v 
čínštine: prof. Mgr. Jana Benická, PhD. 
(FF UK v Bratislave) 

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. 

The more languages you know, the more 
you are a person. 

Je mehr Sprachen du sprichst, desto 
mehr bist du Mensch.

Plus tu connais de langues, plus tu es 
humain. 

多学一种语言，多体验一种人生

Ústav cudzích jazykov

Učitelia:
Mgr. Žaneta Balážová – angličtina, 
zástupkyňa vedúceho ÚCJ
zaneta.balazova@tuzvo.sk
Mgr. Zuzana Danihelová – angličtina, 
nemčina
zuzana.danihelova@tuzvo.sk
Dr. phil. Mgr. Veronika Deáková – 
angličtina, nemčina, tajomníčka ÚCJ
veronika.deakova@tuzvo.sk
PhDr. Jana Luptáková – slovenčina ako 
cudzí jazyk, angličtina
jana.luptakova@tuzvo.sk
Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták – nemčina, 
angličtina
marek.luptak@tuzvo.sk
Mgr. Jaroslava Štefková PhD. – angličtina
jaroslava.stefkova@tuzvo.sk
Mgr. Andrej Timko – angličtina, 
andrej.timko@tuzvo.sk
PaedDr. Darina Veverková – angličtina, 
francúzština
darina.veverkova@tuzvo.sk
Mgr. Zuzana Vyhnáliková, PhD. – 
nemčina
zuzana.vyhnalikova@tuzvo.sk 



18 Milé študentky, milí študenti, 
Ústav cudzích jazykov (ÚCJ) Technickej 
univerzity vo Zvolene garantuje 
výučbu cudzích jazykov v jednotlivých 
študijných programoch na všetkých 
štyroch fakultách, ako aj v univerzitnom 
študijnom programe. V priebehu 
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 
budete musieť úspešne absolvovať 
skúšku z cudzieho jazyka. Požadovaná 
úroveň znalosti cudzieho jazyka 
v odborne zameraných kurzoch 
zodpovedá momentálne stupňu  
B1/B2 v prípade angličtiny a stupňu 
A2 v prípade iných cudzích jazykov. 
Dané jazykové úrovne sú zadefinované 
v dokumente Spoločný európsky 
referenčný rámec pre jazyky (SERR) 
ako samostatný používateľ jazyka (B2) 
a základný používateľ jazyka (A2). 

Semináre z cudzích jazykov 
v bakalárskom stupni na TU  
vo Zvolene môžeme zaradiť do troch 
skupín. Prvú skupinu tvoria povinne 
voliteľné podporné semináre ako 
napr. kurzy Gramatika odborného 
štýlu (AJ, NJ, FJ), Anglický/nemecký/
francúzsky jazyk – úroveň B1 alebo 
B2. Druhú skupinu tvoria povinné 
a profesijne zamerané semináre 
z cudzieho jazyka väčšinou s názvom 
Odborná komunikácia v jednotlivých 
študijných programoch fakúlt. Študenti 
manažérskych študijných programov 
absolvujú v bakalárskom stupni seminár 
z cudzieho jazyka každý semester – 
Anglický/nemecký/francúzsky jazyk pre 
manažérov I až VI. Tretiu skupinu tvorí 
výberový príp. voliteľný predmet Druhý 
cudzí jazyk (AJ, NJ, FJ), ktorý nájdete 
v ponuke predmetov lesníckej fakulty. 

Keď si budete zapisovať cudzí jazyk, 
ktorý nájdete v ponuke predmetov 
už v prvom ročníku, odporúčame 
Vám zapísať si Anglický/ nemecký/ 
francúzsky jazyk B1 alebo Anglický/ 
nemecký/ francúzsky jazyk B2. Študenti 
manažérskych odborov si zapíšu 
v prvom ročníku v zimnom semestri 
Cudzí jazyk pre manažérov I a v letnom 

 

 

 

 Semináre z cudzích jazykov v bakalárskom stupni na TU vo Zvolene môžeme zaradiť 
do troch skupín. Prvú skupinu tvoria povinne voliteľné podporné semináre ako napr. kurzy 
Gramatika odborného štýlu (AJ, NJ, FJ), Anglický/nemecký/francúzsky jazyk – úroveň B1 alebo 
B2. Druhú skupinu tvoria povinné a profesijne zamerané semináre z cudzieho jazyka väčšinou 
s názvom Odborná komunikácia v jednotlivých študijných programoch fakúlt. Študenti 
manažérskych študijných programov absolvujú v bakalárskom stupni seminár z cudzieho 
jazyka každý semester – Anglický/nemecký/francúzsky jazyk pre manažérov I až VI. Tretiu 
skupinu tvorí výberový príp. voliteľný predmet Druhý cudzí jazyk (AJ, NJ, FJ), ktorý nájdete 
v ponuke predmetov lesníckej fakulty.  

Keď si budete zapisovať cudzí jazyk, ktorý nájdete v ponuke predmetov už v prvom ročníku, 
odporúčame Vám zapísať si Anglický/ nemecký/ francúzsky jazyk B1 alebo Anglický/ nemecký/ 
francúzsky jazyk B2. Študenti manažérskych odborov si zapíšu v prvom ročníku v zimnom 
semestri Cudzí jazyk pre manažérov I a v letnom semestri Cudzí jazyk pre manažérov II. Ak ste 
sa učili dva cudzie jazyky, zapíšte si jazyk, v ktorom ste dosiahli vyššiu jazykovú úroveň. 

Milé študentky, milí študenti, ak sa chcete začať učiť nemčinu, francúzštinu alebo čínštinu ako 
druhý cudzí jazyk od začiatočníckej úrovne, napíšte mail vedúcemu ÚCJ ešte pred začiatkom 
zimného semestra 2021/22, ktorý Vám pošle kód predmetu, aby ste si ho mohli zapísať. Je to 
jedinečná príležitosť začať sa učiť nemčinu alebo francúzštinu od základov počas celého štúdia 
ako výberový predmet. 

Tabuľka sebahodnotenia –  

úroveň jazykovej 
kompetencie  

A1 
NJ 
FJ 

A2 
NJ 
FJ 

B1 

AJ 
 

B2 
AJ 

C1 C2 

Používateľ 
základného 

jazyka 

Samostatný 
používateľ 

Skúsený 
používateľ 



19semestri Cudzí jazyk pre manažérov II. 
Ak ste sa učili dva cudzie jazyky, zapíšte 
si jazyk, v ktorom ste dosiahli vyššiu 
jazykovú úroveň.
Milé študentky, milí študenti, ak sa 
chcete začať učiť nemčinu, francúzštinu 
alebo čínštinu ako druhý cudzí jazyk 
od začiatočníckej úrovne, napíšte mail 
vedúcemu ÚCJ ešte pred začiatkom 
zimného semestra 2021/22, ktorý Vám 
pošle kód predmetu, aby ste si ho mohli 
zapísať. Je to jedinečná príležitosť začať 
sa učiť nemčinu alebo francúzštinu 
od základov počas celého štúdia ako 
výberový predmet.

V prípade potreby konzultácie, 
dohodnite si stretnutie s vedúcim 
ÚCJ alebo s vyučujúcimi ÚCJ mailom. 
Vedúci a vyučujúci ÚCJ Vám radi 
pomôžu s výberom alebo Vám 
ohľadom učenia sa cudzích jazykov 
poradia.

V inžinierskom stupni sú v ponuke 
povinné predmety Akademická 
komunikácia (všetky fakulty), Odborné 
texty (LF), Odborná komunikácia 
v záchranných službách (DF), povinne 
voliteľný predmet Manažérska 
komunikácia (DF) a výberový predmet 

Prezentácia a písanie v cudzom jazyku 
(FT), Druhý cudzí jazyk pre manažérov 
I až III s výstupnou úrovňou A1.
Ak by ste mali problém orientovať sa  
v ponuke jazykových seminárov alebo 
s ohodnotením Vašej jazykovej úrovne, 
obráťte sa na nás, radi Vám s tým na 
ÚCJ pomôžeme a poradíme. Ak ste 
sa učili viac cudzích jazykov, zvoľte 
si ten cudzí jazyk, v ktorom sa cítite 
istejšie alebo využite čas a začnite sa 
učiť aj druhý cudzí jazyk. Začiatkom 
akademického roka organizujeme 
v univerzitnom Átriu Európsky deň 
jazykov, kde sa môžeme spolu stretnúť 
a diskutovať o cudzích jazykoch 
a metódach, ako sa učiť cudzí jazyk.

Konfuciova trieda Technickej univerzity 
vo Zvolene Vám otvára svojou 
jazykovou ponukou čínštiny dvere 
do ázijského sveta. Komunikačným 
jazykom v kurzoch čínštiny je 
angličtina. 

Študenti programu Erasmus+ preniknú 
do základov slovenčiny a reálií 
Slovenska v kurzoch Slovak Language 
Course Ersamus+ a v intenzívnom 
kurze Welcome Week for Erasmus+ 
Students. Pre študentov zo zahraničia, 



20 ktorí absolvujú celé štúdium na našej 
univerzite, sú určené sprievodné 
jazykové kurzy Slovenčina ako cudzí 
jazyk I až VI.
Cudzí jazyk vo Vašom štúdiu 
predstavuje jeden z benefitov vzdelania 
získaného na Technickej univerzite vo 
Zvolene. 

Prajeme Vám úspešný ŠTART do štúdia!

Dr. phil. Marek Ľupták
vedúci Ústavu cudzích jazykov  
TU vo Zvolene

Kontakt 
marek.luptak@tuzvo.sk
http://www.tuzvo.sk/ucj/

Nájdete nás v hlavnej budove  
na 1. poschodí v bloku A.

Centrum ďalšieho  
vzdelávania 

Centrum ďalšieho vzdelávania (CĎV) 
ako celouniverzitné pracovisko 
Technickej univerzity vo Zvolene, je 
zamerané na rozvoj a poskytovanie 
ďalšieho vzdelávania (kurzy – 
konferencie – semináre).

Hlavné vzdelávacie aktivity 
zameriavame na lesníctvo – drevárstvo 
– ekológiu. Hlavné cieľové skupiny sú 
študenti TUZVO, zamestnanci TUZVO 
a široká odborná verejnosť.
Pre študentov prioritne organizujeme 
odborné kurzy, ktoré im pomáhajú 
v lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. 
Ide najmä o aktivity:
– jazykové kurzy (anglický, nemecký,
  francúzsky, ruský)
– jazykové certifikáty (TOEFL, TOEIC)
– počítačové odborné kurzy (aplikácie
  v CAD – AutoCAD, ArchiCAD,   
 3–D Studio MAX, Solid Works),
  (Špecializované CAD / CAM aplikácie 
 – Dietrich),
– odborné lesnícke kurzy 
 (www.eurokurzy.sk)
– iné (Kurz vysokoškolskej pedagogiky,
 Kurz bezpečnostných technikov...)

Ďalšie aktivity: Univerzita tretieho veku, 
Projekty (Grundtvig, Erasmus plus, 
Tempus, Program rozvoja vidieka...)

Všetky ďalšie informácie nájdete 
na www.tuzvo.sk/cdv, cdv@tuzvo.sk, 
045/5206519. 



21Arborétum Borová hora

Arborétum Borová hora  je vedecko-
pedagogickým pracoviskom Technickej 
univerzity vo  Zvolene. Odborne 
je orientované na autochtónnu 
dendroflóru stredoeurópskeho 
priestoru s osobitným zameraním 
na dendroflóru Slovenska, čo mu dáva 
punc jedinečnosti a originálnosti.
Jednou z hlavných úloh Arboréta 
Borová hora (ďalej aj arboréta) 
je aj vytváranie podmienok pre 
zabezpečovanie pedagogického 
procesu  a realizáciu vedeckého 
výskumu nielen pre pracoviská 
Technickej univerzity vo Zvolene  
(ďalej aj TUZVO), ale aj pre iné 
vysokoškolské  a stredoškolské 
pracoviská pôsobiace na Slovensku.

Zbierkový fond Arboréta Borová hora 
pozostáva zo zbierky drevín, zbierky 
ruží a zbierky kaktusov a sukulentov.

V rozsiahlej zbierke drevín je 
sústredených 480 druhov ihličnatých 
a listnatých drevín, viac ako 1 500 
ich geografických pôvodov a 1 000 

rôznych foriem a kultivarov, v celkovom 
počte takmer 14 000 jedincov. 
Sústredená zbierka pôvodných drevín 
je praktickou ukážkou sortimentu 
a možnosti vytvorenia veľmi pôsobivých 
kombinácií, využiteľných pri tvorbe 
životného prostredia. 

Osobitne zaujímavá a cenná je zbierka 
ruží, ktorá sa začala budovať súčasne 
so zbierkou drevín. Jej základným 
cieľom je sústredenie a archivovanie 
odrôd ruží, ktoré boli vyšľachtené 
na území Českej republiky a Slovenska, 
ale aj sústredenie kvalitných a najmä 
odolných odrôd šľachtiteľov z iných 
krajín. V zbierke ruží je sústredených 



22 takmer 800 odrôd záhonových, 
popínavých, sadových a  miniatúrnych 
ruží v celkovom počte takmer 3 600 
jedincov. Okrem toho je na ploche 
arboréta vysadených 82 botanických 
druhov ruží.

Genofondová zbierka kaktusov 
a sukulentov vychádza z potreby 
ochrany ohrozených rastlín 
na prirodzených lokalitách. Je 
orientovaná na druhy pôvodne 
rastúce na území najmä Mexika 
a USA s hlavným zameraním na rody 
Echinocereus a Mammillaria. Obsahuje 
123 rodov so 450 taxónmi, v celkovom 
počte 1 000 ks. 

Materiál sústredený v Arboréte Borová 
hora  je vhodným podkladom pre 
vypracovávanie doktorandských, 
diplomových a bakalárskych prác. 
V priestoroch arboréta sa uskutočňuje  
prevádzková prax študentov 1. ročníka 
Lesníckej fakulty. 

Arborétum Borová hora je 
sprístupnené verejnosti  
od 15. marca do 31. októbra 
v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 
hodiny. Pre študentov TUZVO je vstup 
do arboréta bezplatný.



23do 26 rokov študenta), elektronická 
peňaženka v SAD a MHD, ktoré 
akceptujú kartu, Ticketportál, 
knižničný pas v knižniciach, ktoré 
využívajú daný typ kariet napr. 
Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici,

•   umožňuje využívať sieť výhod 
a študentských zliav doma 
i v zahraničí.

Preukaz Externý študent:
•   je bezkontaktná čipová karta 

s logom univerzity, vydáva sa 
študentovi externej formy štúdia 
po zápise na TUZVO s platnosťou 
počas celého obdobia štúdia  
(Bc., Ing. len pri nástupe z inej 
univerzity, PhD.),

•   slúži na identifikáciu študenta 
TUZVO a získanie interných 
funkcionalít univerzity – heslo 
do Univerzitného informačného 
systému, vstup do učební  
a budov TUZVO aj internátu, 
na stravovanie v študentskej jedálni, 
čitateľský preukaz v Slovenskej 
lesníckej a drevárskej knižnici,

•  slúži na využitie externých 
funkcionalít – knižničný pas 

Centrum informačných 
technológií

Univerzitný preukaz študenta ISIC:
•   je bezkontaktná čipová karta 

s vizuálom medzinárodne 
uznávaného preukazu ISIC, vydáva 
sa študentovi dennej formy 
štúdia (Bc., Ing. len pri nástupe 
z inej univerzity, PhD.) po zápise 
na TUZVO na aktuálny akademický 
rok a každý rok sa platnosť 
predlžuje prolongačnou známkou 
ISIC,

•   slúži na identifikáciu študenta 
TUZVO a získanie interných 
funkcionalít univerzity – heslo 
do Univerzitného informačného 
systému, vstup do učební  
a budov TUZVO aj internátu, 
na stravovanie v študentskej jedálni, 
čitateľský preukaz v Slovenskej 
lesníckej a drevárskej knižnici,

•   slúži na využitie externých 
funkcionalít – oprávňujúce využívať 
výhody študenta pri cestovaní 
železnicou a autobusovou 
dopravou (pre Bc. a Ing. stupeň 
štúdia  



24 v knižniciach, ktoré využívajú daný 
typ kariet napr. Štátna vedecká 
knižnica v Banskej Bystrici.

Všetky potrebné informácie sú 
uvedené na https://cit.tuzvo.sk/sk/
multifunkcne-preukazy

Univerzitný informačný systém
UIS je informačný systém, sprevádzajúci 
študenta po celú dobu štúdia. Cez 
študentské aplikácie nachádzajúce 
sa pod Portálom študenta poskytuje 
študentovi kompletný prehľad 
o jeho štúdiu/štúdiách na TUZVO, 
informuje o harmonograme výučby, 
umožňuje sledovanie rozvrhu, 
prihlasovanie na skúšky, registráciu 
predmetov na ďalší ak. rok, poskytuje 
priebežné informácie o výsledkoch 
štúdia a množstvo ďalších aplikácií 
súvisiacich sú štúdiom. UIS je zdrojom 
informácií o študentoch pre všetky 
informačné systémy na univerzite.
Vstup do systému je na is.tuzvo.sk. Pre 
prihlásenie musí byť študent držiteľom 
preukazu študenta, ktorý mu poskytne 
údaje pre úvodné prihlásenie do UIS.

Pre študentov je UIS dostupný aj ako 
mobilná aplikácia, ktorá umožňuje 
spravovať štúdium/štúdiá, prezrieť 
si zapísané predmety a ich detaily, 
prihlasovať sa na skúšky, zobraziť si 
harmonogram akademického roka  
a ďalšie údaje súvisiace so štúdiom. 
Viac informácií je dostupných  
na https://www.moje-studium.cz/sk

Internetové pripojenie

Internet na internátoch aj vo WiFi sieti 
eduroam® je zabezpečený pomocou 
overovania študentov a zamestnancov. 
Prihlasovacie meno je v tvare  
login_v_ uise@tuzvo.sk a heslo 
rovnaké ako v UIS-e (Univerzitnom 
informačnom systéme). Pre pripojenie 
sa k tejto sieti je potrebné stiahnutie a 
nainštalovanie konfiguračných súborov 
do zariadenia. Všetky potrebné 
informácie pre správne nastavenie 
prístupu do siete sú dostupné na 
adrese https://cit.tuzvo.sk/sk/eduroam

Na internátnych izbách je dostupné 
káblové pripojenie, v spoločných 
priestoroch ponúkame aj možnosť 
pripojenia sa k bezdrôtovej WiFi sieti 
eduroam®. 



25Zoznam spoločných priestorov 
pokrytých WiFi sieťou.

HB Hlavná budova
•  všetky prednáškové miestnosti  

B1 – B10 ako aj v ich priľahlých 
častiach (vestibul), 

• Atrium relax,
• oddychová zóna pri dekanáte LF,
• rektorát na bloku B – 3. poschodie,
• zasadačky Drevárskej a Lesníckej 

fakulty,
• Aula,
• niektoré učebne.

FEE Fakulta ekológie 
a environmentalistiky
•  Kopírovacie centrum a chodba  

v jeho okolí,
• zasadačka E214,
• učebne E120 a E205.

FT Fakulta techniky
•  vestibul,
• dekanát,
• poslucháreň,
• zasadačka FT,
• miestnosť F238.

SLDK Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica
•  vestibul,
• CIT + prolongovanie kariet,
• výpožičné,
• študovňa.

ŠDLŠ Študentský domov Ľudovíta Štúra
•  vestibul,
• Kongresové centrum,
• prízemie bloku A,
• Zelený kútik,
• Žltý kútik,
• chodba na bloku C  

(vedenie Študentského domova),
• študovne B1 a C1.

Internát Bariny
•  vestibul,
• bufet,
• jedáleň,
• študovne a učebne.

Vonkajšie priestory
•  okolie hlavnej budovy,
• okolie SLDK,
• okolie ÚTVŠ  

(vchod a vonkajšie ihriská a kurty),
• okolie internátov Bariny a ŠDĽŠ
• park pri univerzite
• okolie Arboréta
•  okolie arboréta



26 Centrum kopírovacích služieb, 
okrem tlače a väzby záverečných 
prác (bakalárske, diplomové, 
dizertačné...) 
študentovi poskytuje

–  kopírovanie,
–  skenovanie, 
– digitálnu tlač z médií 

do formátu A3+,
– termoväzbu, lištovú väzbu, 

hrebeňovú väzbu,
–  laminovanie za tepla – 

obojstranné od formátu 
vizitky po formát A3,

–  spinkovanie, dierovanie, 
rezanie,

–  predaj spotrebného 
materiálu na kopírovanie, 
viazanie a tlač,

–  predaj školského materiálu,
–  grafickú úpravu a sadzbu 

vizitiek, pozvánok  
a oznámení.

Vydavateľstvo 
Technickej univerzity  
vo Zvolene

Ul. T. G. Masaryka 24 
960 01 Zvolen 
Tel.: 0917 376 564 – vedúci pracoviska
 045/5206 171 – vydavateľstvo
 045/5206 174 – predajňa literatúry
 045/5206 481 – kopírovanie, tlač...
 
Vydavateľstvo Technickej univerzity  
vo Zvolene (ďalej len VTU) pracuje ako 
jedna zo zložiek univerzity  
zabezpečujúcich služby pre oblasť  
vedeckovýskumnej a pedagogickej 
práce na Technickej univerzite.

Predmet a obsah činnosti:
VTU zabezpečuje redakčné, 
tlačiarenské, rýchlokopírovanie, 
knihárske práce a predaj študijnej 
literatúry v predajni TUZVO a cez  

e-shop TUZVO 

https://books.tuzvo.sk/ 
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KONTAKT: 
Technická univerzita vo Zvolene
Vydavateľstvo – prízemie budovy FEE pri kopírovacom centre
prízemie č. dverí E 001, E 009, E 011 a E 019 
tel.: 5206 481, 5206 173, 5206 012, 0917 376 564
e-mail: vydavatelstvo@tuzvo.sk, eva.fekiacova@tuzvo.sk
             marek.varhalik@tuzvo.sk
www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/dalsie_organizacne_sucasti/vydavatelstvo

V roku 2021 ponúkame viazanie a tlač záverečných prác:

 tvrdú väzbu cena/1 kus = 7,90 € – č. dverí E 019
V cenách je započítaných 5 riadkov zlátenia, každý ďalší riadok á 0,80 €. 

 mäkkú väzbu cena za 1 kus = 3,00 € – č. dverí E 019
Dodacia lehota pre všetky objednávky je do 24 hod. a viac (podľa dohody) pri nezmenenej cene.

Objednajte si výrobu tvrdých dosiek so zlátením (obal) skôr prostredníctvom mailu alebo osobne.
Je potrebné poslať:

text na obal, počet kusov práce, farbu obalu a zlátenie (zlatá, strieborná), 
počet strán práce (+ – 10 strán), dátum, kedy bude dodané vnútro práce

Týmto postupom sa proces väzby práce urýchli.
Tlač záverečných prác ponúkame: 
 v Centre kopírovacích služieb VTU č. dverí E 001,

 ďalej na č. dverí E 009, E 011, E 019.  Cena č-b tlač A4, skriptá a učebnice = 0,05 €
   Cena č-b tlače A4, 80 g = 0,06 €
     Cena farebnej tlače A4, 80 g = 0,28 €
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28 Záujmová činnosť 
pre študentov

Folklórny súbor Poľana

Folklórny súbor Poľana pracuje pri 
Technickej univerzite vo Zvolene 
od prelomu rokov 1955 – 1956 
a v máji 2016 oslávil 60. výročie svojho 
založenia. Už pri svojom zrode si súbor 
dal do vienka rozvíjanie ľudových 
tradícií a podľa majestátneho vulkánu 
dominujúceho tomu- to kraju prijal 
meno „Poľana“.

Počas svojej už viac ako 60-ročnej 
histórie mal súbor vyše 700 aktívnych 
členov a absolvoval vyše 1000 
vystúpení doma a vo viac ako 20 
krajinách sveta. 

Vystúpeniam súboru tlieskali diváci 
v Rakúsku, Bulharsku, Poľsku, 
Francúzsku, Maďarsku, Českej 
republike, Srbsku, Slovinsku, 
Chorvátsku, Taliansku, Portugalsku, 
Španielsku, Grécku, Belgicku, Turecku, 
Sýrii, USA, Ukrajine, Rusku, na Cypre 
i v Mexiku. FS Poľana pravidelne 
účinkuje aj na domácich folklórnych 
festivaloch vo Východnej, Detve, 

Heľpe, Myjave, Zuberci, Červenom 
Kláštore a ďalších. 

Osobitné miesto v činnosti súboru 
zaujíma každoročná účasť na festivale 
vysokoškolských folklórnych súborov 
Akademický Zvolen a Akademická Nitra.
V súčasnosti sú členmi súboru 
hlavne mladí ľudia, prevažne študenti 
a zamestnanci univerzity, ale aj mládež 
zo Zvolena a okolia, pre ktorých sa 
ľudový tanec a pieseň stali záľubou, 
koníčkom, ba dokonca aj spôsobom 
života.

Dnes má súbor okolo 50 členov, ktorí 
pracujú v speváckej mužskej, speváckej 



29ženskej, hudobnej a tanečnej zložke 
súboru.

Riaditeľom súboru je Ing. Pavol 
Gejdoš, PhD., a umeleckým vedúcim 
a choreografom je doc. Ing. František 
Chudý, CSc.

Woodenworld je študentská 
organizácia spájajúca študentov 

TUZVO, ktorým nepostačuje len 
štúdium, ale potrebujú viac pre 
osobnostný a profesionálny rast. 
Združujeme ľudí spätých s prírodou, 
drevom a Technickou univerzitou 
vo Zvolene. Organizujeme rôzne 
kultúrne a športové podujatia, odborné 
prednášky, či exkurzie. Zastrešujeme 
široké spektrum voľnočasových aktivít 
a krúžkov. Aktívne sa zapájame do 
propagácie univerzity na rôznych 
veľtrhoch, seminároch, konferenciách  
a prednáškach na stredných školách.
Prevádzkujeme Klubovňu na starom 
internáte a študentské laboratória  
a dielne. 

Kontakty: Klubovňa, (miestnosť nad 
vrátnicou Starého internátu Ľ. Štúra)
www.woodenworld.org



30 Vábničiarsky krúžok

Cieľom krúžku je spoznanie základných 
etologických vzťahov medzi 
jednotlivými druhmi voľne žijúcej zveri 
a taktiež medzi zverou a prostredím. 
Využiť poznatky pre pozorovanie, 
fotografovanie, filmovanie zveri. Naučiť 
študentov techniku výroby vábcov 
a vábničiek pre praktické použitie v lese 
pri imitovaní hlasových prejavov.

 

Počas krúžkovej činnosti sa študenti 
naučia rozlišovať hlasové prejavy 
podľa vekovej štruktúry zveri. Imitácia 
hlasových prejavov v prvom rade 
orientovaná na zver jeleniu, srnčiu, 
dravú. 

TUZVO ARCHERY je záujmovým 
krúžkom kultúrno-spoločenského 
charakteru. Jeho cieľom je združovať 
priaznivcov inštinktívnej 3D lukostreľby.
Naučiť členov nielen praktickej časti, 
ale ponúknuť im aj nové vedomosti 
v oblasti tejto činnosti. Samozrejme 
reprezentovať TUZVO na univerzitných 
podujatiach ako aj súťažiach 3D 
lukostreľby.

Tréningy sú 2 – 3-krát v týždni. Cez 
semester sa tréningy uskutočňujú 
2 – 3-krát za týždeň, v zimnom
semestri prevažne v priestoroch školskej 
telocvične. 
Vítaní sú študenti všetkých fakúlt 
TECHNICKEJ UNIVERZITY, ako aj jej 
zamestnancov. 



31Druhoradým cieľom krúžku je 
účasť na akademických, národných 
a medzinárodných súťažných 
podujatiach, ktoré sú zamerané na 
vábenie jelenej ako aj ostatnej zveri. 
Taktiež je zameranie krúžkovej činnosti 
na rozširovanie Lesnej pedagogiky.

Link na FB: https://www.facebook.
com/groups/430369407136426/

Trubačský krúžok pri Lesníckej fakulte, 
TU Zvolen

Trubačský krúžok sa výhradne venuje 
hre na poľovnícke hudobné nástroje 
a hlavne poľovníckym tradíciám ktoré 
sa snažíme uchovávať. Členovia 
krúžku sa pravidelne zúčastňujú 
na spoločných poľovačkách 
organizovanými Lesy SR š. p. ale tiež 
rôznymi Poľovnými združeniami. 
Taktiež Naši trubači nechýbajú 
na Svätohubertských omšiach, 
poľovníckych dňoch a takisto sa 
bez Nich nezaobíde žiadna akcia 
na Lesníckej fakulte.
Každoročne reprezentujeme Lesnícku 
fakultu na Medzinárodných súťažiach 
v Česku a na súťažiach  

na Slovensku.
Budeme veľmi radi ak rozšírite Naše 
rady !

Link na FB: 
https://www.facebook.com/
groups/160913317366151/

Poľovnícky krúžok pri Lesníckej fakulte 
TU Zvolen

Je najstarším krúžkom, ktorý pôsobí 
po boku Lesníckej fakulty už od roku 
1958. Umožňuje študentom podieľať 
sa v rôznej miere na vykonávaní tak 
krásnej a zodpovednej činnosti akou 
je poľovníctvo a starostlivosť o lesnú 
zver. Poskytuje možnosť prehlbovania 
poznatkov a získavania skúseností 
najmä z oblasti poľovníctva a to tam, 
kde je to najúčelnejšie a zároveň 
najkrajšie – priamo v prírode. Podieľa sa 
na činnosti výkonu práva poľovníctva 
a to spolu s Vysokoškolským lesníckym 
podnikom, organizuje streľby 
poľovníckeho krúžku pod záštitou 
rektora TUZVO a spolupracuje 
s poľovníckymi krúžkami iných univerzít 
na Slovensku i v zahraničí.



32 Link na FB:
https://www.facebook.com/
groups/709418549072526/?fref=ts

Kynologický klub pri TUZVO

Kynologický klub pri TUZVO tvoria 
študenti, ktorí prejavujú záujem  
o chov rôznych poľovných plemien 
psov. V súčasnej dobe máme  
k dispozícii 9 voliér do ktorých si 
môžu študenti Technickej univerzity 
vo Zvolene, či ktokoľvek iný umiestniť 
svojho poľovného psa. Musí sa však 
stať členom nášho kynologického 
krúžku. Členovia, hlavne tí z ďaleka 
majú úžasnú možnosť popri štúdiu sa 
každý deň starať o svojho štvornohého 
spoločníka a venovať svoj voľný čas 
tomuto krásnemu hobby. Medzi 
členov nášho klubu patria ostrieľaní 
kynológovia, ktorí ochotne pomôžu 
mladším študentom s výcvikom alebo 
chovom ich poľovne upotrebiteľného 
psa, ale aj ľudia menej znalí, ktorí 
sa chcú niečo naučiť a venovať sa 
poľovnej kynológii. Starší študenti 
sa spájajú s mladšími a pri výmene 
skúseností sa vytvárajú nerozlučné 

priateľstvá pri chove alebo výcviku 
našich štvornohých zverencov. 

Členovia kynologického krúžku spolu 
so svojimi psíkmi sa každoročne 
zúčastňujú na rôznych udalostiach 
vo Zvolene ale aj mimo neho. Sú to 
napríklad Dni sv. Huberta vo Zvolene, 
Lesnícke dni vo Zvolene, výstava psov 
v Sielnici, Svetová klubová výstava 
Slovenských kopovov vo Zvolene, 
Brlohárske skúšky a mnohé iné. 
Predovšetkým sa náš krúžok venuje 
chovu a výcviku poľovných plemien 
psov. V našom krúžku radi privítame 
každého, kto má chuť venovať sa 
poľovnej kynológii. Láska ku psom je 
to čo nás spája. Každoročne sa koná 
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naučiť a venovať sa poľovnej kynológii. Starší študenti sa spájajú s mladšími a pri výmene skúseností 
sa vytvárajú nerozlučné priateľstvá pri chove alebo výcviku našich štvornohých zverencov. Členovia 
kynologického krúžku spolu so svojimi psíkmi sa každoročne zúčastňujú na rôznych udalostiach vo 
Zvolene ale aj mimo neho. Sú to napríklad Dni sv. Huberta vo Zvolene, Lesnícke dni vo Zvolene, 
výstava psov v Sielnici, Svetová klubová výstava Slovenských kopovov vo Zvolene, Brlohárske skúšky a 
mnohé iné. Predovšetkým sa náš krúžok venuje chovu a výcviku poľovných plemien psov. V našom 
krúžku radi privítame každého, kto má chuť venovať sa poľovnej kynológii. Láska ku psom je to čo nás 
spája. Každoročne sa koná nábor nových členov, ktorého dátum je vopred oznámený na stranách 
krúžkových činností (www.lesnickekruzky.sk )a FB profile krúžku ( KYNOLOGICKÝ KLUB TUZVO ). 
 
Predseda: 
Veronika Rajčeková 
t.č.: 0907 560 121 
 
Podpredseda: 
Milan Černok 
t.č.: 0907 106 081 
 
 

 
 
 
 



33nábor nových členov, ktorého dátum 
je vopred oznámený na stranách 
krúžkových činností  
(www.lesnickekruzky.sk)a FB profile 
krúžku (KYNOLOGICKÝ KLUB TUZVO).

Možnosti mimoškolských aktivít 
a krúžky na FEE

•	 Pre študentov, ktorí majú zmysel pre 
detail či kompozíciu a radi zachytávajú 
výnimočné situácie, máme 
každoročnú súťaž Študentský 
fotoobjektív.

•	 Každoročná predvianočná zbierka 
pre vybraný útulok pre zvieratá 
organizovaná študentmi FEE. 

Priestory nášho krúžku- Koterce 

 
 
Lesnícke dni vo Zvolene 2018 

 

link: https://www.facebook.com/FEE.
TUZVO/
•	 Mimoškolské aktivity študentov FEE 

môžu byť realizované prostredníctvom 
študentského centra „Tu na TU“ – 
ide o neformálne združenie študentov, 
v rámci ktorého sa organizujú, iniciujú 
a vymýšľajú rôzne aktivity (napr. 
workshopy, neformálne vegánske 
večere, divadelne predstavenia, 
filmové večere, diskusie, plodobranie, 
atď.). 

link: https://www.facebook.com/    
studentitunatu

Väčšina mimoškolských aktivít na Fakulte 
ekológie a environmentalistiky je však 
spojená s projektovou činnosťou fakulty, 
najmä v spolupráci s CEEV Živica, 
v spolupráci s nadáciou Ekopolis alebo 
združením Slatinka a mnoho inými. 
V rámci takejto projektovej činnosti 
sa študenti plnohodnotne zapájajú 
do riešenia rôznych aktuálnych 
problémov a úloh. Ide napr. o nasledovné 
aktivity:



34 •	 výučba Sokratovho inštitútu (projekt 
CEEV Živica schválený v rámci 
blokového grantu pre mimovládne 
organizácie a podporu partnerstiev 
švajčiarsko-slovenskej spolupráce 
Nadácie Ekopolis), ide o 2-semestrálny 
predmet a v rámci neho o prepájanie 
výučby s praxou, používanie 
moderných vyučovacích metód, 
učenie sa riešením modelových 
situácií pod vedením lektorov z Fínska, 
Švajčiarska, Čiech aj Slovenska. 
Hlavným cieľom je vytvoriť inšpiratívny 
priestor pre budúcich lídrov Slovenska, 
ktorí budú vedieť konať v prospech 
životného prostredia a ľudí tejto 

•	 študenti participujú ako konzultanti 
v medzinárodných programoch 
Zelená škola a Mladí reportéri 
pre životné prostredie.

link: www.zelenaskola.sk,  
 www. mladireporteri.sk

•	 Starostlivosť o včelí bufet pri 
fontáne Technickej univerzity  
vo Zvolene, zveľaďovanie Záhrady 
pri intráku, ktorú si študenti aj sami 
naprojektovali. V týchto priestoroch 
si študenti organizujú pikniky, či iné 
„posedeníčka“.

link: https://www.facebook.com/FEE.
TUZVO/



35krajiny, ako aj vytvorenie kvalitných 
nástrojov pre potreby modernej 
environmentálnej výchovy.

•	 Sad starých a krajových 
odrôd ovocných drevín pri 
VŠLP – ide o vytvorenie kolekcie 
odrôd ovocných drevín pochádzajúcu 
najmä zo Slovenského stredohoria 
(no i iných oblastí Slovenska), sad 
je založený na lokalite Hrabiny 
vzdialenej od Zvolena približne 13 km 
a patriacej do k. ú. obce Tŕnie, 
lokalita s výmerou 1,2 ha má najmä 
vedeckovýskumný, pedagogický, 

zbierkový a do budúcnosti aj čiastočne 
ekonomický význam. 

link: http://www.tuzvo.sk/sk/
organizacna_struktura/fakulta_
ekologie_a_environmentalistiky/o_fakulte/
triedenie-minimalizacia-odpadu/sad-
starych-krajovych-odrod-ovocnych-drevin.
html 
•	 Poďte s nami do úľa – 

výučbové programy v univerzitnom 
Arboréte Borová hora, ktoré lektorujú 
študenti FEE pre žiakov základných 
škôl. Je to jedna z ciest ako prepájame 
výučbu s praxou.



36 Internátne rozhlasové 
štúdio

Inro niečo o nás since 1968

Kto vlastne sme?

Sme nezávislé študentské rádio 
s dlhoročnou históriou a úspechmi 
na súťažiach študentských rádií. 
Máme pre Vás vždy nejaké súťaže 
o zaujímavé ceny, rozhovory so 
známymi osobnosťami a každý týždeň 
minimálne jednu študentskú párty. Sme 
s Vami na plesoch, futbale, florbale ... 
ale hlavne v Inro-búdkach.

Prečo to robíme?

Pretože sa chceme odtrhnúť od davu 
a robiť niečo, čo nás baví a všetkých 
spája. Pretože chceme mať na vysokú 
školu aj iné spomienky ako len nervy 
a stresy zo skúšok alebo preto, že 
chceme mať vôbec nejaké spomienky. 
Pretože sa chceme spolu zabávať 
a zároveň tak zanechávať za sebou 
kus práce, ako to robili aj naši 
predchodcovia, vďaka ktorým sme tu. 
Každý si v našom kolektíve nájde svoje 
miesto. 

Momentálne má pre Vás Inro 
pripravené vysielanie od nedele 
(21.00 hod) do stredy (24.00 hod) 
prostredníctvom šestnástich relácii 
rôznych žánrov.

Každý týždeň pre Vás organizujeme 
študentské párty kde sa môžu prísť 
zabaviť všetci študenti našej univerzity. 
Hudba je zabezpečená v podaní 
talentovaných DJov.
Prostredníctvom nášho vysielania Vám 
prinášame rozhovory so známymi 
osobnosťami TUZVA, ale aj slovenskej 
hudobnej scény. 

MHD Zvolen
http://cit.ife.sk/mhd/
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BOZP

V zmysle § 12 zák. NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v znení neskorších zmien a doplnkov.

Študenti sú v oblasti bezpečnosti a ochranv zdravia povinní:
a)  dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, štúdiu, zásady 
bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania 
v priestoroch kde sa výuka uskutočňuje a určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne 
a preukázateľne oboznámení;

b)  vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné 
látky a ostatné prostriedky v súlade s:

 1. návodom na používanie, s ktorým boli riadne a preukázateľne oboznámení, 
 2. poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej

 spôsobilosti; 
c) obsluhovať pracovné prostriedky a vykonáva činnosti s vyšším rizikom, ktoré ustanovujú
  osobitné predpisy, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie osvedčenie alebo preukaz 

a ak je zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo vykonávanie činnosti; 
d) náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky
 a svojvoľne ich nemeniť;
e) dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti
 ustanovené osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho život alebo
 zdravie; 

Osnova školenia
z poučenia BOZP a OPP študentov, ktorí nastupujú na štúdium 
na UŠP TU vo Zvolene



38 f) zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom školou  
v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa overovaniu jeho znalosti; 

g) oznamovať bez zbytočného odkladu na štúdijnom oddelení, alebo podľa potreby
 bezpečnostnému technikovi (BT), alebo autorizovanému bezpečnostnému technikovi
 (ABT), príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru tie nedostatky, 
 ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne
 ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich
 odstraňovaní; 
h) nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky v priestoroch
 univerzity a neprichádzať pod ich vplyvom na výuku;
i)  podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej
 správy, aby zistil, či študent nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo
 psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených 

dať študentovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie príslušná škola vo vnútornom
 predpise; 
j) dodržiavať určený zákaz fajčenia;
k) podľa aktuálneho stavu dodržiavať protiepidemiologické opatrenia.

OPP
V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších zmien a doplnkov a Vykonávacej vyhlášky MV SR  
č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien 
a doplnkov.



39Študenti sú v oblasti požiarnej ochranv povinní:
a) v prípade vzniku mimoriadnej udalosti používať vyznačené únikové cesty, únikové
 východy a zásahové cesty, nástupné plochy tak, ako boli oboznámení s požiarnym 

evakuačným plánom a požiarnymi poplachovými smernicami; 
b) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského  

a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) každý požiar, ktorý vznikol 
 v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní;
c)  dodržiavať zákaz fajčenia, nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným 
 nebezpečenstvom vzniku požiaru;
d)  nezakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu;
e)  pri likvidácii vzniku požiaru použiť hasiacu techniku, s rozmiestnením a použitím som bol(a) 

oboznámený(á);
f) nepoškodzovať, nezneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam,
 požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi  

a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody;
g) nevyvolať bezdôvodne požiarny poplach, neprivolať bezdôvodne hasičskú jednotku 

alebo nezneužiť linku tiesňového volania.

Zaväzujem sa dodržiavať vyššie uvedené pravidlá BOZP a PO, ktorým 
som porozumel(a) a svojím podpisom v prezenčnej listine potvrdil.

Ing. Božena Sliacka, PhD.
technik BOZP a PO 
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