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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 
 

Príhovor rektora TUZVO pri príležitosti začatia výučbovej časti akademického 

roka 2020/2021 

 

Tento rok mimoriadne a inak, ako počas bežných akademických rokov, rektor TUZVO Dr. 

h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., pozdravil všetkých pri príležitosti začiatku výučbovej 

časti akademického roka 2020/21 prostredníctvom písomného príhovoru zverejneného 

na webovom sídle univerzity. Konal tak z dôvodu, že slávnostné podujatia v dôsledku 

pandemickej situácie na Slovensku nie sú odporúčané a neuskutočnili sa ani na 

Technickej univerzite vo Zvolene. 

Príhovor na:https://www.tuzvo.sk/sk/prihovor-rektora-tuzvo-k-zaciatku-vyucbovej-casti-akademickeho-roka-    20202021 

 

Lesnícke dni 2020 

 

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Rudolf Kropil a dekan Lesníckej fakulty 

prof. Marek Fabrika sa 4. septembra 2020 za prítomnosti ministra pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a ďalších významných hostí lesníckej praxe, 

zúčastnili slávnostného otvorenia 14. ročníka celoslovenského podujatia Lesnícke dni 

2020. Súčasťou otvorenia podujatia bolo aj podpísanie memoranda o spolupráci vo 

vedeckovýskumných, vzdelávacích a odborných aktivitách v oblasti lesníctva a rozvoja 

vidieka medzi Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene a Národným 

lesníckym centrom. Vernisáž výstavy „Lesy a biodiverzita“ sa konala v Lesníckom a 

drevárskom múzeu vo Zvolene. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/lesnicke-dni-2020 

 

Študenti TUZVO majú prístup do mobilnej aplikácie „Moje štúdium“ 

Od augusta majú študenti TUZVO umožnený prístup do UIS pomocou mobilnej 

aplikácie Moje štúdium. Mobilná aplikácia Moje štúdium umožňuje študentom 

spravovať štúdium, prezrieť si zapísané predmety a ich detaily, prihlasovať sa na skúšky, 

zobraziť harmonogram akademického roka, nahliadnuť do financovania, či udelených 

štipendií, zistiť kto sú ich spolužiaci, alebo vybaviť žiadosť na študijnom oddelení a 

mnohé ďalšie. 

Podrobnosti o aplikácii môžete zistiť na webovej stránke www.moje-studium.cz/sk 

Rastlinné stravovanie vôbec nemusí byť nuda 

Technická univerzita vo Zvolene a Slovenská vegánska spoločnosť (SVS), o.z. podpísali v 

lete 2020 Memorandum o porozumení a vzájomnej pomoci. Cieľom memoranda je 

vzájomná podpora v snahe dosiahnuť pravidelné zaraďovanie rastlinných jedál do 

jedálnička v študentskej jedálni TUZVO. SVS propaguje rastlinnú vegánsku stravu a jej 

benefity, zároveň poskytuje verejnosti informácie týkajúce sa vegánskeho životného štýlu 

aj prostredníctvom vegánskej gastronómie. Konzumácia rastlinnej stravy je rastúcim 

trendom najmä medzi mladými ľuďmi a keďže SVS podporuje rastlinnú stravu na 

Slovensku a zároveň Technická univerzita vo Zvolene zabezpečuje svojim študentom a 

zamestnancom stravovanie v študentských jedálňach so zámerom poskytovať vyváženú 

a zdravú stravu, spolupráca medzi týmito inštitúciami je veľmi žiadúca. Ešte pred 

zaradením prvých vegánskych jedál do jedálnička SVS zabezpečila školenie 

zamestnancom jedálne vo forme kuchárskeho workshopu pri príprave rastlinných jedál a zároveň, ako asistenciu pri výbere 

rastlinných jedál, poskytla aj kuchársku knižku s obľúbenými receptami. 

https://www.tuzvo.sk/sk/prihovor-rektora-tuzvo-k-zaciatku-vyucbovej-casti-akademickeho-roka-%20%20%20%2020202021
https://www.tuzvo.sk/sk/lesnicke-dni-2020
http://www.moje-studium.cz/sk


 

Krízový štáb TUZVO  prijal Usmernenie č. 19  

Toto usmernenie špecifikuje protiepidemiologické opatrenia prijaté Krízovým štábom 

Technickej univerzity vo Zvolene dňa 24. septembra 2020 v súvislosti s ochorením 

COVID-19 a to vo vzťahu k pedagogickému procesu. Usmernenie KŠ TUZVO č. 19: 

https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-ks-tuzvo-c-19-protiepidemiologicke-opatrenia-v-

suvislosti-s-ochorenim-covid-19-vo-vztahu 

 

 

Krízový štáb TUZVO  prijal Usmernenie č. 18  

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene (KŠ TUZVO) dňa 24. septembra 2020 schválil 

aktuálne protiepidemiologické opatrenia pre akademický rok 2020/2021 v súvislosti s 

ochorením COVID-19. Tieto vychádzajú z podmienok stanovených MŠVVaŠ SR v Manuáli 

pre vysoké školy a sumarizujú protiepidemiologické opatrenia prijaté na TUZVO v 

predchádzajúcich usmerneniach. Povinnosť ich dodržiavania sa vzťahuje rovnako na 

zamestnancov aj študentov TUZVO. Usmernenie KŠ TUZVO č. 18: 

https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-ks-tuzvo-c-18-aktualne-protiepidemiologicke-

opatrenia-prijate-na-tuzvo-pre-akademicky-rok 

 

Krízový štáb TUZVO schválil Usmernenie č. 17 

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene schválil s účinnosťou od 2. 9. 2020 

Usmernenie č. 17 týkajúce sa dezinfekcie priestorov TUZVO počas trvania mimoriadnej 

situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Toto usmernenie dopĺňa 

Usmernenie č. 5 prijaté Technickou univerzitou vo Zvolene v súvislosti s rizikom 

ohrozenia verejného zdravia ochorením COVID-19. Do jeho obsahu boli 

implementované opatrenia stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky v Manuáli pre vysoké školy. Celé znenie usmernenia na: 

https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-ks-tuzvo-c-17-dezinfekcia-priestorov-tuzvo-pocas-trvania-mimoriadnej-situacie-

vyhlasenej 

 

Krízový štáb TUZVO prijal Usmernenie č. 16 

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene na svojom zasadnutí 2. septembra 2020 

prijal Usmernenie č. 16 KŠ TUZVO, ktorý obsahuje pokyny pre študentov pre nástup na 

ubytovanie v študentských domovoch. Toto usmernenie bolo vypracované v zmysle 

opatrení stanovených v Manuáli pre študentské domovy a internáty Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a platných usmernení Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Celé znenie usmernenia na: 

https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-ks-tuzvo-c-16-postup-pre-nastup-na-ubytovanie-

v-studentskych-domovoch-tuzvo 
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