Sprievodca
štúdiom

Lesnícka fakulta
Technick á univerzita vo Zvolene

OPTIMALIZUJEME PEDAGOGICKÝ PROCES
Na Lesníckej fakulte sa spojili pedagógovia so študentami
a s odborníkmi z praxe, aby nadizajnovali novú skúsenosť a zážitok
z výučby a učenia sa.

Výsledkom je
cestovná mapa
k ešte väčšej
spokojnosti študentov
a absolventov
so štúdiom na LF.

KLADIEME DÔRAZ NA VÁŠ OSOBNOSTNÝ RAST
Mobility, networking a bohatá krúžková činnosť sú zamerané na zvýšenie
konkurencieschopnosti našich študentov na Európskom trhu práce.

SPÁJAME SA VO VEDECKÝCH TÍMOCH
Vytvárame tímové prostredie na základe vzájomnej spolupráce našich a stredoškolských študentov
s vedecko-pedagogickými zamestnancami Lesníckej fakulty na výskumných projektoch.

PRÍHOVOR DEKANA
LESNÍCKEJ FAKULTY
Vážené študentky a študenti, dámy a páni!
Dovoľte mi povedať, že nie je dôvod, aby
ste odchádzali študovať na vysokú školu
do zahraničia. Lesnícka fakulta nielenže
patrí podľa hodnotenia nezávislej
rankingovej a ratingovej agentúry ARRA
medzi špičku desiatich najkvalitnejších
fakúlt na Slovensku, ale je uznávanou
výskumnou a vzdelávacou inštitúciou
v Európe aj vo svete. Preto logicky disponuje
širokou škálou možností a pomôže Vám
dosiahnuť ciele v osobnom a kariérnom
raste. U nás sa stanete súčasťou fakulty
s bohatou históriu a tradíciou a s jedinečným
postavením na Slovensku. V rámci mobilít
a exkurzií môžete získať vlastné zahraničné
kontakty, o ktoré sa vždy budete môcť oprieť.
Tak ako naši absolventi a súčasní študenti,
aj Vy si obľúbite Zvolen, naše univerzitné
mesto s vynikajúcim dopravným spojením,
obklopené krásnou prírodou Kremnických
vrchov, a budete sa sem radi vracať.

Viliam Pichler
Dekan Lesníckej fakulty

Preto Vám bez zaváhania dávam
do pozornosti naše stránky na internete
a sociálnych sieťach, aby ste sa sami
a ešte lepšie presvedčili, že naše študijné
programy zodpovedajú vašim potrebám
a očakávaniam. V prípade akýchkoľvek
otázok kontaktujte prosím naše študijné
oddelenie a ja sa už teraz teším na naše
spoločné stretnutie na Lesníckej fakulte.
Lesu zdar!

ÚVOD
Lesnícka fakulta má svoje jedinečné
postavenie na Technickej Univerzite vo
Zvolene (TUZVO) ako jedinej univerzite
špecializujúcej sa na oblasť lesníctva,
drevárstva a technológií na Slovensku.

TUZVO má štyri fakulty:
Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta,
Fakulta ekológie a environmentalistiky
a Fakulta environmentálnej a výrobnej
techniky.

TUZVO je verejnou univerzitou, ktorá sa
nachádza v meste Zvolen na Strednom
Slovensku a tiež v strede Európy.
Technická univerzita a obzvlášť Lesnícka
fakulta majú bohatú históriu a tradíciu.
V roku 2017 sme oslávili významné
jubileá, 255. výročie vysokoškolského
technického štúdia na Slovensku, 210.
výročie vysokoškolského lesníckeho
štúdia na Slovensku a 65. výročie
lesníckeho a drevárskeho vysokého
školstva vo Zvolene.

Celkový počet študentov je viac ako 3000,
ktorí študujú v bakalárskych, inžinierskych
a doktorandských študijných
programoch. Akademickí pracovníci
udržiavajú vynikajúce medzinárodné
vzťahy. Okrem toho, má naša univerzita
podpísaných veľa dohôd s uznávanými
zahraničnými univerzitami a výskumnými
organizáciami pre študentské či fakultné
výmenné pobyty, ako aj spoluprácu vo
výskume. Všetci študenti univerzity majú
možnosť absolvovať časť svojho štúdia
na mnohých partnerských univerzitách
v celej Európe.
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Lesnícka fakulta
Lesnícka fakulta Technickej univerzity
vo Zvolene, ako jediná fakulta svojho
druhu na Slovensku poskytuje študijné
programy v študijných odboroch lesníctvo
a poľovníctvo, rozvíja vedecký výskum
s aplikáciou jeho výsledkov v lesníckej
hospodárskej praxi. Svojim absolventom
udeľuje akademické tituly bakalár (Bc.)
a inžinier (Ing.). Vedeckovýskumné zameranie
fakulty sa odvíja od trendov svetovej
lesníckej vedy a požiadaviek na profil
absolventa. Súčasný nosný smer výskumu
fakulty je zameraný na adaptívny manažment
lesných ekosystémov. V prepojení na vedecký
výskum fakulta organizuje doktorandské
štúdium v študijných odboroch a udeľuje
absolventom akademický titul „philosophiae
doctor“ (PhD.). Fakulta je oprávnená udeľovať
vedecko-pedagogický titul docent (doc.)
a pripravuje konania na vymenúvanie
profesorov v akreditovaných študijných
odboroch.

Lesnícka fakulta sa
v súčasnosti člení na osem katedier:
Katedra ekonomiky a riadenia lesného
nn
hospodárstva
Katedra fytológie
nn
Katedra hospodárskej úpravy lesov
nn
a geodézie
Katedra lesnej ťažby, logistiky
nn
a meliorácií
Katedra aplikovanej zoológie
nn
a manažmentu zveri
Katedra integrovanej ochrany lesa
nn
a krajiny
Katedra pestovania lesa
nn
Katedra prírodného prostredia
nn

Na Lesníckej fakulte študuje aktuálne vo
všetkých stupňoch a formách štúdia cca
700 študentov, každý rok štúdium končí
cca 130 absolventov bakalárskeho a 110
študentov inžinierskeho stupňa štúdia.
Lesnícka fakulta je úspešná v získavaní
grantov z rôznych grantových schém,
zo štrukturálnych fondov EU. Z týchto
zdrojov poslednom období fakulta
realizovala päť projektov Centier
excelentnosti.
Fakulta dlhoročne dosahuje
popredné umiestnenie v hodnotení
fakúlt verejných vysokých škôl
nezávislou Akademickou rankingovou
a ratingovou agentúrou (ARRA).
V hodnoteniach od roku 2014 sa
Lesnícka fakulta umiestnňuje v skupine
AGRO (Poľnohospodárske vedy)
na 1. mieste.

V aktuálnom období na fakulte pracuje
121 zamestnancov, z toho 13 profesorov,
20 docentov a 30 odborných asistentov,
33 pracovníkov výskumu a 25 ostatných
zamestnancov.
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Študijné programy
Lesnícka fakulta poskytuje trojstupňový systém
vysokoškolského vzdelávania (bakalársky –
inžiniersky – doktorandský). Štúdium prebieha
v systéme európskeho transferu kreditov
(ECTS), ktorý umožňuje študentom voliteľné
tempo štúdia.
Dĺžka denného štúdia (D) v bakalárskom stupni
sú tri roky, v inžinierskom stupni dva roky.
Pri externom štúdiu (E) je doba štúdia
štandardne 4 roky v bakalárskom a 3 roky
v inžinierskom stupni štúdia.
Štruktúra študijných programov:
Bakalárske štúdium:
n lesníctvo (D,E)
n arboristika a komunálne lesníctvo (D, E)
n aplikovaná zoológia a poľovníctvo (D, E)

Inžinierske štúdium
n adaptívne lesníctvo (D, E)
n ekológia lesa (D)
n geoinformačné a mapovacie techniky
v lesníctve (D)
n aplikovaná zoológia a poľovníctvo (D, E)
n lesníctvo a manažment zveri (v AJ, D)
n lesnícke technológie (D)
Doktorandské štúdium
n ekosystémové služby lesov (aj v AJ)
n lesnícke technológie
n pestovanie lesa a ochrana lesa
n hospodárska úprava lesov
n lesnícka fytológia (aj v AJ)
n aplikovaná zoológia a poľovníctvo
n adaptívne lesníctvo a manažment zveri (v AJ)

Harmonogram akademického roka
Akademický rok trvá 12 mesiacov
a začína 1. septembra aktuálneho roka
a končí 31. augusta nasledujúceho roka.
Štúdium v rámci jedného akademického
roka je rozdelené na dva semestre
(zimný a letný). Učebný plán a časový
harmonogram štúdia v jednotlivých
študijných programoch (rozvrh prednášok
a cvičení, seminárov, skúšok, študijného
voľna) je každoročne zverejnený v študijnej
príručke, ktorej súčasťou je aj študijný
poriadok na internetovej stránke Lesníckej
fakulty.
Každý semester zahŕňa 10 – 12 týždňov prednášok a cvičení, 1 – 3 týždne terénnych
cvičení a najmenej 6 týždňov študijného voľna (skúškové obdobie).
V mesiaci január 2018 sa bude konať „Deň otvorených dverí“. Termín konania bude oznámený
stredným školám e-mailom a bude uverejnený aj na internetovej stránke LF.
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Kredity a hodnotenie študijných výsledkov
Študijná príručka obsahuje učebný plán
a časový harmonogram štúdia v rámci
jednotlivých študijných programov.
Študijný poriadok definuje štandardnú
zaťaž študenta na celý akademický rok
počtom 60 kreditov (30 za semester).

Študenti sú hodnotení podľa klasifikačnej
stupnice od A po FX:
100-95 A
94-85 B
84-75 C
74-65 D
64-60 E
< 60 FX neprospel
Študenti sa dostanú k svojmu hodnoteniu
v univerzitnom informačnom systéme cez
položku “Moje štúdium”.

Požiadavky na uchádzačov
o štúdium na Lesníckej fakulte
Podrobné informácie o prijímacom konaní
nájdete na stránke Lesníckej fakulty.

Ak si študent podáva prihlášku (papierovú
alebo elektronickú) na viac bakalárskych
študijných programov, musí ju podať
(a vykonať prijímaciu skúšku) na každý
študijný program samostatne.

Minimálne vstupné požiadavky pre prijatie
na príslušný študijný program sú:
Absolvovanie stredoškolského vzdelania
s maturitou pre bakalárske študijné
programy;

Pri podaní elektronickej prihlášky na
štúdium je potrebné vyplnenú vytlačiť
ju priamo z informačného systému,
podpísať a zaslať na dekanát fakulty.
http://is.tuzvo.sk/prihlaska/

Absolvovanie bakalárskeho
(1. stupňa) štúdia pre inžinierske študijné
programy;

Na každú prihlášku je potrebné nalepiť
kópiu dokladu o zaplatení poplatku
za prijímacie konanie (poštová poukážka,
výpis z účtu).

Absolvovanie inžinierskeho
(2. stupňa) štúdia pre doktorandské študijné
programy.
Proces prijímacieho konania začína
zaslaním elektronickej, alebo papierovej
prihlášky na štúdium.
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S prihláškou je potrebné zaslať životopis.
Výška administratívneho poplatku
za prijímacie konanie na bakalárske
a inžinierske štúdium:
€ 35 elektronická
€ 40 papierová
Názov účtu:
Technická univerzita vo Zvolene
Banka:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05
Bratislava 15
Číslo účtu IBAN:
SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:
SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:
papierové prihlášky
81100002
elektronické prihlášky
číslo vygenerované informačným
systémom univerzity

Termín podania prihlášok:
do 31. marca bakalárske štúdium
do 30. júna inžinierske štúdium
do 31. mája doktorandské
štúdium

Externé štúdium

Požiadavky na uchádzačov
o štúdium na Lesníckej fakulte

Bez prijímacích skúšok na bakalárske
štúdium budú podľa kapacitných
možností prijatí absolventi:
gymnázií a stredných odborných škôl
lesníckych, ktorí dosiahli priemer
výročných vysvedčení v ročníkoch
1. – 4. do 2,25 vrátane alebo priemer
za maturitu do 2,25 vrátane,
ostatných stredných škôl s maturitou,
ktorí dosiahli priemer výročných
vysvedčení v ročníkoch 1. – 4.
do 2,00 vrátane alebo priemer
za maturitu do 2,00 vrátane,
absolventi gymnázií, resp. ostatných
druhov stredných škôl, ktorí dosiahli
z maturitných skúšok z biológie alebo
z matematiky známku 1 alebo 2.

V zmysle § 92 ods. 4 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, je študent verejnej
vysokej školy v externej forme štúdia
povinný uhrádzať ročné školné v každom
roku štúdia.

Prijímacia skúška na bakalárske študijné
programy pozostáva z písomnej skúšky
z biológie.
V prípade podlimitného počtu uchádzačov
môže dekan LF konanie prijímacej skúšky
na Bc. a Ing. štúdium odpustiť.
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Mobility študentov
Viac informácií o možnostiach výmenných
pobytov a stáží nájdete na:
http://www.saia.sk/en/main/study-inslovakia/
Erasmus+ program
http://www.erasmusplus.sk/
CEEPUS program
http://ceepus.saia.sk/en/
Národný štipendijný program
http://www.scholarships.sk/
Štipendiá vlády Slovenskej republiky
pre zahraničných študentov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Tel.: +421/2/59 374 111
E-mail: kami@minedu.sk
Web-site: https://www.minedu.sk/7512-en/
scholarships/

Univerzitné zariadenia
Všetky objekty univerzitného areálu sú
dostupné pešo do 10 minút.

Ubytovanie
TUZVO poskytuje ubytovanie pre svojich
študentov v dvoch zariadeniach v blízkosti
univerzitného areálu. Študentský domov
Ľudovíta Štúra a Študentský domov Bariny.
V študentskom domove Bariny sú na výber
dvojposteľové izby s WC a kúpeľňou. Izby
majú pripojenie na internet. Na každom
poschodí je zariadená kuchynka.
Mesačný poplatok za ubytovanie je 60 €.
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Stravovanie
Stravovanie je umožnené v jedálni,
ktorá je súčasťou študentského domova
BARINY. Študentská jedáleň funguje na
základe informačného systému, ktorý
umožňuje automatické objednávanie
a výdaj jedál prostredníctvom čipovej
karty študenta ISIC.
Cena jedál je od 2.20 do 3.60 €
(raňajky – obed – večera).
Výdaj stravy je poskytovaný:
Pondelok – Štvrtok: od 7:00 do 19:30
Piatok: od 7:00 do 17:00

Ústav telesnej
výchovy a športu
Ústav telesnej výchovy a športu na
Technickej univerzite vo Zvolene,
ponúka z oblasti telesnej výchovy
a športu pre všetkých študentov TU
nasledovné: futbal, basketbal, volejbal,
florbal, crossfit, cykloturistiku, pešiu
turistiku, lukostreľbu, fitness, lyžovanie,
aerobik, kanoistika – splav rieky Hron
a veľa ďalšieho…
Organizuje univerzitnú ligu vo
volejbale, futbale, stolnom tenise,
tenise, bedmintone, koncentrované
dni športu v rámci „Dňa študentov“.
Všetky športové akcie sú pravidelne
zverejňované na webovej stránke.
Vedúci ústavu:
PaedDr. Martin Kružliak, PhD.
Email: kruzliak@tuzvo.sk
Tel.: 045 / 5206 181
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Slovenská lesnícka
a drevárska knižnica
Knižnica je akademickou knižnicou
Technickej univerzity vo Zvolene a jedinou
vedeckou knižnicou špecializovanou na
oblasť lesníctva a drevárstva na Slovensku.
Jej poslaním je sprostredkovať slobodný
prístup k informáciám zamestnancom
a študentom Technickej univerzity,
inštitúciám a občanom v Slovenskej
republike a v zahraničí, podieľať sa
na vedecko-výskumnej, vzdelávacej

a pedagogickej činnosti univerzity
a podporovať celoživotné vzdelávanie.
Otváracie hodiny:
Pon, Ut, Štv 8:30 – 17:00
Str 8:30 – 18:00
Pia 8:30 – 16:00
Ďalšie informácie nájdete na:
http://www.tuzvo.sk/en/sldk/homepage.
html

Univerzitný informačný systém (UIS) a email
Študenti a zamestnanci majú cez UIS
prístup k rozličným nástrojom potrebným
pre štúdium a výučbu.

Cez UIS prebieha aj elektronický zápis
na jednotlivé cvičenia z predmetov.
V závislosti od rôznych kritérií, ako
napr. dosiahnutý prospech si študenti
môžu vyberať termín konania svojich
rozvrhových akcií vopred cez UIS
a racionalizovať si tak svoj časový
harmonogram počas štúdia.

UIS predstavuje silnú sieť informácií,
inštrukcií a služieb dostupných pre
univerzitných študentov a zamestnancov
a slúži ako primárny pracovný nástroj.
Akonáhle získate vaše prihlasovacie meno
a heslo môžete prostredníctvom ponuky
Moje štúdium vykonávať zmeny vo vašom
študijnom pláne, prihlasovať sa na skúšky,
pozerať rozvrh, tlačiť potvrdenia o štúdiu,
sledovať priebeh vášho štúdia a pod.

V prípade potreby je možné požiadať
e-mailom o pomoc Centrum informačných
technológií.

Informačný systém Technickej univerzity
vo Zvolene je prístupný cez internetovú
stránku www.tuzvo.sk, resp. priamo na
http://is.tuzvo.sk/
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Študentské
voľnočasové aktivity

Dôležité kontakty
Univerzitné zariadenia

Ďalšie dôležité kontakty

Arborétum Borová Hora
Borovianska cesta 2171/66, 960 53 Zvolen
Tel.: +421/045/5320 814
E-mail: arboretum@tuzvo.sk
Web-site: www.arboretum.sk

Nemocnica Zvolen
Kuzmányho nábrežie 28
960 01 Zvolen
E-mail: info@nemzvolen.sk
Infolinka +421/045/5201 111

Ústav cudzích jazykov
ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 ZVOLEN
Tel.: +421/045/5206 185
Fax: +421/045/5330 027
E-mail: luptakm@tuzvo.sk

Autobusové a vlakové spojenia
na Slovensku
http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/
Informačné centrum Zvolen
Nám. SNP 21/31
960 01 Zvolen
Tel.: +421/045/5429 268
+421/045/5303 405
E-mail: ic@zvolen.sk

Centrum informačných technológií (CIT)
Budova Slovenskej lesníckej a drevárskej
knižnice
Vysokoškolský lesnícky podnik
Študentská 20, 960 16 Zvolen
Tel.: +421/045/5206 880
E-mail: jana.paucova@tuzvo
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POZÍCIA UNIVERZITNÉHO AREÁLU
„V dosahu 15 minút pešej chôdze nájdete všetko najdôležitejšie“
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Lesnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2117/24
96053 Zvolen, Slovakia
Tel.: +421/045/5206 201
E-mail: porubiakova@tuzvo.sk
www.tuzvo.sk/lf/

Lesnícka fakulta
Technick á univerzita vo Zvolene
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