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Technická univerzita vo Zvolene začala nový akademický rok 
                            

                 Tlačová správa 

 

Zvolen, 21. september 2015 – Technická univerzita vo Zvolene vstúpila do v poradí už 

64. akademického roka jeho slávnostným otvorením dňa 21. septembra 2015. Na 

slávnostnom otvorení boli odovzdané ceny rektora Technickej univerzity vo Zvolene za 

vedecký prínos, za publikácie knižného charakteru, ako aj cena pre špičkový vedecký 

tím, ktorý pôsobí na univerzite. Na základe aktuálnych výsledkov komplexnej 

akreditácie bude Technická univerzita vo Zvolene od akademického roka 2015/2016 

zaradená medzi univerzitné vysoké školy.  

 

TU vo Zvolene zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie ako úspešná verejná vysoká 

škola s jedinečným odborným profilom vo všetkých troch stupňoch štúdia. Do nového 

akademického roka 2015/2016 bolo zapísaných okolo 3 500 študentov. Študenti mali 

možnosť vybrať si z 21 študijných programov na prvom stupni štúdia, 19 študijných 

programov na druhom stupni štúdia a z 14 študijných programov na treťom stupni štúdia. Vo 

väčšine prípadov prebieha výučba aj v dennej, aj v externej forme. Študenti študujú na štyroch 

fakultách – Lesníckej fakulte, Drevárskej fakulte, Fakulte ekológie 

a environmentalistiky, Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky a na univerzitných 

študijných programoch.  

 V absolútnych číslach bol najväčší záujem z prvostupňových študijných programov 

o študijný program Drevárskej fakulty Protipožiarna ochrana a bezpečnosť, o Univerzitný 

študijný program Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov a Lesníctvo na 

Lesníckej fakulte. Z druhostupňových študijných programov bol najväčší záujem 

o Univerzitný študijný program Manažment a financovanie lesných podnikov a Podnikový 

manažment v drevospracujúcom priemysle na Drevárskej fakulte.  

Každoročne si Technickú univerzitu vo Zvolene volí viac ako 100 zahraničných 

študentov prevažne z Českej republiky a Ukrajiny. Zapísaní študenti majú možnosť v rámci 

programu Erasmus+ vycestovať na štúdium alebo stáž do 19 krajín Európskej únie. V rámci 

partnerských krajín mimo Európskej únie má Technická univerzita vo Zvolene podpísané 

bilaterálne dohody s tromi krajinami, a to Srbskom, Ukrajinou a Ruskou federáciou.  

V novom akademickom roku bude zabezpečovať vzdelávaciu, vedeckovýskumnú 

a vývojovú činnosť 286 tvorivých zamestnancov, z nich je 34 profesorov, 71 docentov a 150 

odborných asistentov.  

Jednoznačne najvýznamnejšou udalosťou uplynulých týždňov bolo oznámenie 

výsledkov komplexnej akreditácie. Jedným z hlavných výsledkov je vyjadrenie Akreditačnej 

komisie o začlenení Technickej univerzity vo Zvolene medzi univerzitné vysoké školy. Ako 

oznámil predseda Akreditačnej komisie prof. Fišera na tlačovej konferencii, Technická 

univerzita vo Zvolene sa zaradila medzi 7 najlepších univerzít na Slovensku z celkového 

počtu 22 hodnotených. 

 „Vstup do nového 64. akademického roka je pre nás a celú univerzitu významnou 

udalosťou. Som presvedčený, že všetci naďalej budeme odovzdávať svoje schopnosti a energiu 

pre rozvoj našej univerzity. Od študentov  očakávam, že budú dosahovať také výsledky, ktoré 
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im zabezpečia uplatnenie v profesionálnom živote.“ povedal pri príležitosti slávnostného 

otvorenia akademického roka prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej 

univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
Vedeckovýskumná a tvorivá činnosť vychádza z profilu univerzity a je predpokladom 

pre zvyšovanie úrovne vzdelávania. Popri riešení projektov národnej a medzinárodnej úrovne, 

tvoria dôležitý nástroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti univerzity finančné zdroje 

zo štrukturálnych fondov EÚ. V rámci výskumných projektov operačných programov EÚ boli 

vytvorené centrá excelentnosti, vybudovaná Hala vedecko-experimentálnych pracovísk, kde 

bolo vytvorené špičkové a unikátne integrované pracovisko pre 3D vizualizáciu, 3D tlač a 3D 

simuláciu, tzv. virtuálna jaskyňa. Ďalšími významnými projektmi bolo vytvorenie študijných 

programov vo svetovom jazyku a podpora výučby cudzích jazykov na univerzite, ako aj 

projekty na zvýšenie kapacity ľudských zdrojov pre transfer poznatkov výskumu a vývoja do 

praxe.  

Technická univerzita vo Zvolene ponúka študentom možnosť ubytovania 

v študentských domovoch a stravovania v jedálni. Študenti so špecifickými potrebami majú 

k dispozícii špeciálnu miestnosť vybavenú počítačom, tlačiarňou a internetom. Ponúka tiež 

možnosti jazykových kurzov, kolektívnych a individuálnych športov, lyžiarske kurzy, kurzy 

cykloturistiky a turistiky alebo kurz aerobiku.  

 


