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Počet študentov:  263  
 z toho prváci:  189  
 z toho druháci:      74  
       
  
       
Počet študijných odborov:   14  
 z toho prvé ročníky:      12 (6 len prvých ročníkov)  
 z toho druhé ročníky:     8 (2 len druhé ročníky)  
       
Počet lektorov: 
Právo ( 2 ); Sebapoznanie ( 1 ); História staroveku ( 2 ); Psychológia I. 
( 2 ); Psychológia II. ( 2 ); Psychologické praktiká ( 2 ); Šport pre 
zdravie ( 1 ); Okrasné a liečivé rastliny ( 6 ); Moderný životný štýl ( 1 
); Práca s PC – začiatočníci ( 2 ); Práca s PC – pokročilí ( 1 ); Angličtina 
pre začiatočníkov a pokročilých ( 1 ); Nemčina pre začiatočníkov a 
pokročilých ( 1 ) 
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Nové študijné odbory: 
 - Právo ako ho nepoznáte  
 - Psychologické praktiká 
  - Šport pre zdravie 
 - Moderný životný štýl zdravého stravovania 
  
Nový prístup  www.tuzvo.sk/utv; Facebook 
 
Nový postup pri zápise formou otváracieho ceremoniálu  
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Zahájené nového akademického roku: 
 - otvárací ceremoniál spojený so zápisom 
 - umelecký program pre seniorov od juniorov 
 
Športová olympiáda 
  - 1.ročník športovej olympiády – 2012 
 - Nadácia Slovenskej sporiteľne 
 - Jednota dôchodcov Slovenska  
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Letná škola archeológie: 
 - s podporou Nadácie Orange 
 - fotogaléria  
 
Exkurzia  v Čejkoviciach - Okrasné a liečivé rastliny 
 
Exkurzia v Arboréte Borová hora – Okrasné a liečivé rastliny 
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? Čo tomu predchádzalo? 
 
Názov projektu: 20 rokov UTV na TU vo Zvolene 
 
Celková suma na projekt: 150 tis. Eur 
 
Žiadateľ: TUZVO – tichá spolupráca Mesto Zvolen, JDS Zvolen 
 
Veľkosť cieľovej skupiny: 329 seniorov nad 50 rokov 
 
Názov aktivity: Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania 

prostredníctvom systému UTV na TU vo Zvolene 
 
Cieľ aktivity: Ponuka inovovaných a zabehnutých vzdelávacích 

aktivít pre seniorov prostredníctvom zabehnutého modelu UTV 
TUZVO 
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Vzdelávacie aktivity sme rozdelili do dvoch skupín: 
Podpora inovatívnych: 
V tejto vzdelávacej aktivite pre seniorov okrem prezenčnej výučby a exkurzií 

pripravujeme aj DVD, ktoré bude použité ako podpora pri výučbe našich 
seniorov. Na DVD sa bude okrem kameramana a strihača podieľať aj 
lektorský tím a garant aktivity. 

 
1.Vesmír náš domov (2 skupiny po max. 15 frekventantov) (14 stretnutí za 

rok – prezenčná výučba + 3 exkurzie),  
2. Šport pre zdravie (2 skupiny po max. 12 frekventantov) (14 stretnutí za 

rok x 2 hod) Cyklotrenážér (6 ks) a Ergonometer (6 ks), Balančná podložka 
(13 ks), kilové činky (13 ks), aerobic ball (13 ks), Expandery (13 ks), Body 
trimer (13 ks), fit lopty (13 ks) a výukové DVD 

 
3. Liečivé rastliny (2 skupiny po max. 20 frekventantov) 3 exkurzie 

 
4. Tajomstvá archeológie (1 skupina po max. 20 frekventantov)  

prezenčná výučba + exkurzie v teréne  

 
 

Univerzita tretieho veku, Technická univerzita vo Zvolene, www.tuzvo.sk/utv 



Podpora existujúcich: 
5. Základy práva (1 skupina po max. 30 frekventantov)  
 
6. Sebapoznanie – sebarozvoj (1 skupina po max. 15 frekventantov)  
 
7. Psychológia (1 skupina po max. 30 frekventantov)  
 
8. AJ pre začiatočníkov (3 skupiny po max. 10 frekventantov – spolupráca 

mesto Zvolen + JDS)  
 
9. AJ pre mierne pokročilých (1 skupina po max. 10 frekventantov)  
 
10. NJ pre začiatočníkov (1 skupina po max. 10 frekventantov)  
 
11. NJ pre mierne pokročilých (1 skupina po max. 10 frekventantov)  
 
12. RJ pre mierne pokročilých (1 skupina po max. 10 frekventantov)  
 
13. Nové technológie v IKT (3 skupiny po max. 20 frekventantov) 
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Spoločné metodické stretnutia 
 
Spoločná konferencia: Edukácia seniorov 
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zuzana.chabadova@tuzvo.sk 
 

erik.selecky@tuzvo.sk 
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