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Deň otvorených dverí na Lesníckej fakulte a Drevárskej fakulte Technickej 

univerzity vo Zvolene prilákal stovky stredoškolákov 

Na deň otvorených dverí Lesníckej fakulty a Drevárskej fakulty, ktorý sa konal 28. januára 

2020 sa prišli pozrieť stovky stredoškolákov. Navyše DOD monitorovali aj slovenské 

médiá. Rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., sa pre médiá vyjadril: ,,V 

našich historických študijných odboroch sa snažíme o inovácie, adaptujeme sa na nové 

požiadavky trhu. Profesie, ktoré sú dnes dominantné, sa pred desiatimi rokmi ešte len 

začínali rozvíjať alebo vôbec neexistovali. Na tieto trendy reagujeme a napriek tomu, že 

existuje veľký trh a kompetencie na vysokých školách, chceme ostať v našich tradičných oblastiach a niektoré chceme rozširovať.“ 

Stredoškolákov  pripraveným programom sprevádzali aj samotní študenti univerzity. Na Lesníckej fakulte mohli vidieť 

harvestorový trenažér Komatsu používaný na Katedre lesnej ťažby, 3D jaskyňu so simulátorom rastu, DNA laboratórium, či 

biotechnologické inovácie. Drevárska fakulta študentom ponúkla prehliadku ateliérov Katedry dizajnu nábytku a interiéru, 

elektrónového mikroskopu, ako aj mnohé ďalšie zaujímavé pracoviská a ich vybavenie. TUZVO reflektuje na aktuálne trendy 

na pôde všetkých fakúlt. Už 6. februára 2020 na Dni otvorených dverí Fakulty techniky predstaví univerzita ďalšie možnosti 

štúdia akreditovaných študijných technických odborov. 

 

RoboHranie 2020  

Dva dni plné robotov, súťaženia, nadšenia, emócií, očakávania, 

zvedavosti a občas aj sklamania. Také bolo RoboHranie 2020, 

ktoré sa konalo na Fakulte techniky Technickej univerzity vo 

Zvolene v dňoch 28. a 30. januára 2020.  Fakulta techniky TUZVO 

sa snaží pomocou popularizácie vedy a techniky prostredníctvom 

súťaží RoboHranie pritiahnuť mladú generáciu k technike, 

automatizácii a robotike a presvedčiť ich, že hľadať, navrhovať a 

realizovať vlastné riešenia je zaujímavá a pútavá cesta k úspechu. Pracovníci fakulty sa snažili mládeži ukázať, že robotika nie 

je len teória, ale je to kreatívna disciplína, kde si nadšenci môžu navrhnúť, skonštruovať a naprogramovať čokoľvek. Výsledkové 

listiny a viac informácií zo súťaží na: https://ft.tuzvo.sk/sk/robohranie-2020-2 

Víťazom srdečne blahoželáme! 

 

Zimný športový deň zamestnancov TUZVO 

Záujem zamestnancov TUZVO o outdoorové športové aktivity rastie. Tohtoročný zimný 

športový deň zamestnancov TUZVO, ktorý sa konal 30. januára 2020 bol toho dôkazom. 

Športový deň sa konal za skvelých podmienok, ktoré robili pobyt na vzduchu a šport ešte 

príjemnejšími. Viac ako 60 priaznivcov zimných športov  z radov zamestnancov univerzity 

sa zúčastnilo celodenného programu. Zahŕňal zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, 

turistiku zasneženou prírodou pohoria Kremnických vrchov a pobyt vo wellness centre. 

Fantastické snehové podmienky na zjazdovke, ako aj upravené bežkárske trate 

v lyžiarskom stredisku Skalka aréna a príjemné počasie boli zárukou krásneho dňa. Počas celej doby športovcov sprevádzali a  

podporovali  kolegovia z Ústavu telesnej výchovy a športu TUZVO, ktorí zimný športový deň na Skalke zorganizovali v 

spolupráci s Univerzitnou odborovou organizáciou. Chutné obedové balíčky a teplý čaj pre zúčastnených pripravili 

zamestnanci  ŠDaJ TUZVO. 

 

https://ft.tuzvo.sk/sk/robohranie-2020-2


 

Kam na vysokú 

Výstavy „Kam na vysokú“ aj tento rok ponúkli pre žiakov stredných škôl a ich rodičov 

možnosť získať všetky potrebné informácie  pri  výbere vysokej školy na jednom mieste. 

Výstavy majú charakter Roadshow, čiže každý deň sa uskutočnili v inom meste. Technická 

univerzita vo Zvolene sa  zúčastnila 5. ročníka týchto výstav, na ktorých poskytovala 

informácie o  možnosti štúdia akreditovaných študijných programov na všetkých 

fakultách a univerzitných študijných programoch. Výstavy začali 30. januára v Žiline, ďalej 

pokračovali 4. februára v Banskej Bystrici. V Košiciach je možné navštíviť výstavu 5. 

februára a v  Prešove roadshow končí 6. februára 2020. 
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