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Technická univerzita vo Zvolene vstupuje do nového akademického roka 

2014/2015 
 

Výučba na Technickej univerzite vo Zvolene začala v pondelok 22. septembra 2014. 

K tomuto dátumu bolo zapísaných na všetkých fakultách aj na dennej, aj na externej forme 

štúdia spolu 3 852 študentov. Zapísaných na dennú formu štúdia bolo 2 979 študentov a na 

externú formu štúdia 873 študentov. Študenti si mohli vybrať z 21 študijných programov na 

prvom stupni štúdia, z 20 študijných programov na druhom stupni a zo 14 študijných 

programov na treťom stupni štúdia. Organizačne TU vo Zvolene tvoria 4 fakulty: Lesnícka 

fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky a Fakulta ekológie 

a environmentalistiky. Do organizačnej štruktúry univerzity patria aj celouniverzitné 

pracoviská, ktoré zabezpečujú ďalšie výchovno-vzdelávacie činnosti. Medzi ne patrí Ústav 

cudzích jazykov, Ústav telesnej výchovy a športu, Centrum ďalšieho vzdelávania, Centrum 

informačných technológií, Vývojové dielne a laboratórií, Vysokoškolský lesnícky podnik, 

Arborétum Borová hora, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica. Súčasťou univerzity sú 

Študentské domovy a jedáleň Ľ. Štúra.  

Najväčší záujem z prvostupňových študijných programov bol o študijné programy, 

o ktoré mali študenti veľký záujem už aj v predchádzajúcom období. Na Drevárskej fakulte 

bol veľký záujem o študijný program Interiérový dizajn, na ktorý sa hlásilo dvakrát viac 

študentov, ako bolo plánované prijať. V absolútnych číslach bol najväčší záujem o študijný 

program Drevárskej fakulty Ochrana osôb a majetku pred požiarom. Na Lesníckej fakulte bol 

najväčší záujem o študijné programy Lesníctvo a Aplikovaná zoológia a poľovníctvo.  

Z druhostupňových študijných programov bol najväčší záujem o študijné programy 

Drevárskej fakulty. Z 9 študijných programov tejto fakulty mali najviac prihlásených 

študentov študijné programy Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle, 

Technická bezpečnosť osôb a majetku a Dizajn nábytku.  

Zapísaní študenti môžu využiť aj možnosť vycestovať na štúdium alebo stáž do 

zahraničia prostredníctvom programu Erasmus+. Technická univerzita vo Zvolene má 

aktuálne podpísaných 53 bilaterálnych dohôd s univerzitami v 18 krajinách Európskej únie.  

Vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť bude v akademickom roku 

2014/2015 zabezpečovať 308 tvorivých zamestnancov, z nich je 32 profesorov, 68 docentov 

a 159 odborných asistentov.  

 V súčasnosti sa Technická univerzita vo Zvolene teší aj medzinárodnému uznaniu. Po 

prvýkrát vo svojej histórii sa jej podarilo umiestniť v hodnotení vedeckovýskumných 

inštitúcií SCImago Institutions Rankings. Rating je uskutočňovaný výskumnou organizáciou 

SCImago Lab a v spolupráci so SCOPUS-om predstavuje celosvetové hodnotenie 

vedeckovýskumných aktivít. Technická univerzita vo Zvolene sa po prvýkrát v histórii 

objavila v rebríčku v roku 2014, a to na 2807. mieste medzi približne 30 tisíc výskumnými 

inštitúciami, ktoré existujú vo svete. Toto umiestnenie predstavuje 8. poradie v rebríčku 

slovenských univerzít.  

Technická univerzita vo Zvolene bude aj naďalej plniť svoje poslanie, snažiť si udržať 

svoje postavenie a zameranie na odborný komplex les – drevo – ekológie a environment – 

výroba a environmentálna technika – obnoviteľné zdroje. Využívaním štrukturálnych fondov 

http://www.tuzvo.sk/
mailto:info@tuzvo.sk


a medzinárodných projektov podporovaných programami Európskej únie sa TU vo Zvolene 

snaží o internacionalizáciu štúdia. V predchádzajúcom akademickom roku bol ukončený 

projekt s príspevkom zo ŠF EÚ „Vytvorenie študijných programov v cudzom jazyku“, 

v ktorom bolo vytvorených viacero študijných programov na druhom a treťom stupni štúdia 

a boli predložené spolu s ďalšími programami na akreditáciu. Technická univerzita vo 

Zvolene v rámci procesu komplexnej akreditácie predložila na akreditáciu 53 študijných 

programov a 7 žiadostí o uskutočňovanie habilitačných a inauguračných konaní. Za účelom 

zvýšenia atraktivity štúdia nastali aj inovácie obsahu niektorých študijných programov. 

Technická univerzita vo Zvolene bude v rámci komplexnej akreditácie hodnotená v 10 

oblastiach výskumu svojho pôsobenia a bude hodnotená jej vedecko-výskumná činnosť za 

posledných 6 rokov. Hlavným zámerom TU vo Zvolene je obhájenie svojho postavenia 

z predchádzajúcej komplexnej akreditácie a ostať tak naďalej univerzitná vysoká škola.  

 

 

Vo Zvolene, 24. 09. 2014.  


