Informačný e-newsletter Technickej univerzity vo Zvolene
Február 2022
Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene odmieta vojenský útok na Ukrajinu, podporuje
nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny a vyjadruje hlbokú solidaritu s jej
obyvateľmi.
Technická univerzita vo Zvolene sa pripája k výzve prezídia Slovenskej rektorskej
konferencie a odmieta vojenský útok na Ukrajinu. Spolu so slovenskými univerzitami
vyjadruje podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a solidaritu s jej obyvateľmi.
TUZVO prijme konkrétne kroky na pomoc študentom a akademikom v ohrození, ktoré by im umožnili pokračovať v štúdiu a
práci. Zároveň žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby bolo ústretové ku konkrétnym návrhom pomoci,
ktoré mu predložia vysoké školy a podporilo ich.
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., hovoril s ministrom
školstva, vedy, výskumu a športu SR a s rektormi univerzít z východného Slovenska, na ktorých študuje niekoľko tisíc
zahraničných študentov o konkrétnych krokoch podpory a pomoci ukrajinským študentom a akademikom, ako aj ďalším
študentom a akademikom v ohrození.
Technická univerzita sa pripája k mierovej výzve a odmieta násilie a hrubú silu ako prostriedky riešenia konfliktov. Zároveň
akcentuje potrebu podpory kritického myslenia v slovenskej spoločnosti a úlohy vysokých škôl, ich zamestnancov a študentov,
aby sa postavili proti šíreniu politickej propagandy, dezinformácií a alternatívnych faktov, ale aj extrémizmu.

Podporné centrum
V súvislosti s udalosťami na Ukrajine, ale aj spôsobenými šírením ochorenia COVID-19,
Technická univerzita vo Zvolene zriaďuje centrum pre študentov ako miesta prvého .
Ohrození študenti tu môžu požiadať o pomoc pri riešení problémov ako napr. kontakt na
psychologickú pomoc či praktické poradenstvo.
Zahraniční študenti, ktorí sú ohrození vzniknutou situáciou na Ukrajine, môžu v
odôvodnených prípadoch požiadať o odpustenie poplatkov za ubytovanie alebo požiadať
o mimoriadne štipendium.

KONTAKTY:
Podporné centrum pre študentov
Podporné centrum pre študentov je zriadené na Referáte pre vonkajšie vzťahy TUZVO
Miestnosť B-302, každý deň od 8,00 do 16,00
Kontaktná osoba: Ing. Mariana Krivošíková
Telefón: +421 907 891 769
E-mail: krivosikova@tuzvo.sk , info@tuzvo.sk

Psychologické poradenstvo - Centrum práce s mládežou Space
Mgr. Karin Vargová Ursínyová – koordinátorka centra
J. Švermu 1736/14
960 01 Zvolen
space.zv@dobrykraj.sk
+421 948 938 606

Študentská anketa
Študentská časť Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 2.
februára 2022 zverejnila anketu medzi študentmi TUZVO o spôsobe výučby, ktorú
by preferovali na začiatku Letného semestra Akademického roka 2021/2022.
Informovala o tom 9. februára 2022 na rokovaní Krízového štábu TUZVO Lucia
Babjaková, ktorá je zástupkyňou študentov v AS TUZVO.
Anketa bola zverejnená v skupine na Facebookovej stránke "Akademická obec online".
Zúčastnilo sa jej 519 študentov TUZVO. V prospech prezenčnej výučby sa vyjadrilo 203 študentov a v prospech dištančnej
metódy 316. Na základe toho vyplýva, že v prospech dištančnej metódy vzdelávania na začiatku Letného semestra AK
2021/2022 sa vyjadrilo o 113 študentov viac.
Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene nepretržite monitoruje vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením
COVID-19 a každý týždeň prehodnocuje pandemickú situáciu a na základe toho flexibilne prijíma opatrenia. Akonáhle dôjde
k výraznému zlepšeniu epidemiologickej situácie, KŠ TUZVO rozhodne o prechode z dištančnej metódy výučby na prezenčnú.

Usmernenia Krízového štábu TUZVO vydané vo februári 2022 sú zverejnené na webovom sídle univerzity.
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