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Na TUZVO začal Akademický rok 2021/2022 prezenčnou metódou výučby 

Operatívna pracovná skupina Krízového štábu TUZVO sa uzniesla na svojom 

rokovaní 31. augusta 2021 o začatí výučby v akademickom roku 2021/2022 

prezenčnou metódou, a to vo všetkých študijných programoch a formách štúdia. 

Toto uznesenie platí pokiaľ sa radikálne nezhoršia pandemické podmienky. 

Rektor apeluje na zodpovednosť študentov a zamestnancov 

univerzity. 

Z hľadiska zabezpečenia prevádzky a vzdelávacieho procesu študentov TUZVO sa 

OPS KŠ TUZVO uzniesla, vychádzajúc z platného Covid Automatu, na prijatí protokolu vzdelávacieho procesu. 

Vzdelávanie bude prebiehať za dodržania všetkých zásad v zmysle Covid automatu, t. j. ROR (rúška, odstup, dezinfekcia 

rúk). Vstup a pobyt v priestoroch univerzity, resp. účasť na prezenčnom vyučovaní, ubytovanie v študentských 

domovoch, bude umožnený všetkým zamestnancom a študentom TUZVO s prísnym odporúčaním na OTP (očkovaný, 

negatívne testovaný alebo po prekonaní ochorenia Covid-19). Proces nástupu študentov na ubytovanie v študentských 

domovoch TUZVO začal 6. septembra 2021. 

Vedenie TUZVO podporuje zachovanie prezenčnej výučby v akademickom roku 2021/2022 v maximálne možnej miere 

so zohľadnením aktuálnych podmienok Covid Automatu. „Našou snahou je realizovať výučbu prezenčne čo najdlhšie. Aj 

keď dištančné metódy vzdelávania sú adekvátnou náhradou prezenčných, osobný kontakt študentov s pedagógmi je 

nenahraditeľný. V najbližších dňoch zasadne Krízový štáb TUZVO a určí podmienky prezenčnej výučby v akademickom roku 

2021/2022, ako aj usmernenia k stravovaniu a ubytovaniu študentov v Študentských domovoch TUZVO. Študenti a 

zamestnanci budú o podmienkach informovaní prostredníctvom komunikačných kanálov univerzity,“ uviedol rektor R. Kropil. 

 

Rektor profesor Rudolf Kropil privítal 21. septembra 2021 na pôde TUZVO 

Veľvyslanca Kazašskej republiky na Slovensku Romana Vassilenka 

Veľvyslanec Roman Vassilenko informoval rektora, že Kazašská republika považuje 

Slovensko za perspektívneho politického, hospodárskeho a vedeckého partnera a je 

rozhodnutá pokračovať v komplexnom rozširovaní vzájomne prospešnej spolupráce. 

V rámci dialógu prediskutovali perspektívy spolupráce TUZVO s kazašskými 

univerzitami v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Zvlášť sa zamerali na možnosti 

spolupráce TUZVO s Kazašskou národnou agrárnou výskumnou univerzitou v 

Alamate. Rektor univerzity prof. Tlektes Jespolov prejavil úprimný záujem nadviazať 

spoluprácu s TUZVO v oblastiach, ktoré sú pre našu univerzitu prioritné. Kazachstan a Slovensko rozvíjajú spoluprácu v 

mnohých oblastiach a vzdelávanie je jednou z nich. Veľvyslanectvo Kazachstanu s cieľom posilniť vedeckú spoluprácu 

medzi našimi krajinami iniciovalo podpis Dohody o vedeckej spolupráci medzi Slovenskou akadémiou vied a Národnou 

akadémiou vied Kazašskej republiky. 

 

Medzinárodná športová olympiáda pre študentov Univerzít tretieho veku  

Jubilejný 10. ročník Medzinárodnej športovej olympiády pre študentov Univerzít 

tretieho veku sa uskutočnil na pôde TUZVO od 17. - 19. septembra 2021. Po 

„pandemickom roku“, kde sme mali len slovenských študentov sme boli veľmi 

radi, že napriek problémom a opatreniam vo viacerých štátoch k nám zavítali 

tradiční hostia z Ukrajiny (Lutsk) a z Českej republiky (Bruntál) a domácich 

študentov zastupovali UTV Bratislava, UTV Martin a domáca UTV Zvolen. Viac ako 

55 študentov UTV súťažilo v prvom doobedňajšom športovom bloku v streľbe zo 

vzduchovej pušky, stolnom tenise a pretláčaní rukou. V druhom bloku to bola 

súťaž o „Najvšestrannejšieho olympionika“, kde disciplíny boli prispôsobené veku súťažiacich a boli to šípky, hod na 

presnosť, kop na bránu a hod na basketbalový kôš. Druhý deň pozostával z turnaja v bowlingu, kde organizátor UTV 



 

Zvolen vyhodnotil nielen najlepší tím, ale aj najlepšieho hráča a hráčku. Najlepší športovec do 65 rokov bol Leonid 

Panasiuk z Ukrajiny, nad 65 rokov Mykola Bilera (UKR), najlepšia športovkyňa do 65 rokov Alla Shymanska (UKR) a nad 

65 rokov domáca Oľga Hradecká (SVK). Viac na: Jubilejný 10. ročník Medzinárodnej športovej olympiády pre študentov 
Univerzít tretieho veku | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk) 

 

Usmernenie KŠ TUZVO č. 30 - Aktuálne protiepidemiologické opatrenia pre akademický rok 2021/2022 platné 

od 6. septembra 2021 do odvolania.  

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene 6. septembra 2021 schválil protiepidemiologické opatrenia pre 

akademický rok 2021/2022 v súvislosti s ochorením Covid-19. Opatrenia vychádzajú z podmienok stanovených v platnej 

verzii Covid Automatu. Povinnosť ich dodržiavania sa vzťahuje rovnako na zamestnancov a študentov TUZVO, ako aj na 

ostatné osoby prevzaté do starostlivosti (zahraniční študenti, návštevy a pod.). Usmernenie obsahuje pokyny k forme 

vzdelávania, ubytovania v študentských domovoch, stravovania v študentskej jedálni, pobytu vo vnútorných 

priestoroch, pokyny k pracovným cestám a hromadným podujatiam. 

Celé znenie Usmernenia KŠ TUZVO č. 30 je zverejnené na webovom sídle TUZVO - Usmernenie KŠ TUZVO č. 30 - Aktuálne 
protiepidemiologické opatrenia pre akademický rok 2021/2022 | Technická univerzita Zvolen 

Usmernenie KŠ TUZVO č. 30 bolo doplnené dvomi dodatkami: 

Dodatok č. 1 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 30/2021 z 8. septembra 2021- Dodatok č. 1 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 30 | 
Technická univerzita Zvolen 

Dodatok č. 2 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 30/2021 z 16. septembra 2021 - DODATOK č. 2 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 30 | 
Technická univerzita Zvolen 
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