
Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene 

na rokovaní 29. apríla 2021 rozhodla o ďalšom uvoľnení opatrení na TUZVO od 3. 

mája 2021 do odvolania. Nové opatrenia sú uvedené v Dodatku č. 2 k 

Usmerneniu č. 26. Ostatné články Usmernenia č. 26 zo 14. 04. 2021 a jeho 

doplnenia, t. j. Dodatku č. 1 zo dňa 20. 04. 2021 zostávajú naďalej v platnosti 

vrátane opatrení týkajúcich sa práce z domu (Home office). 

Článok I. Úvodné ustanovenia 

Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len „OPS 

KŠ TUZVO“) na svojom rokovaní dňa 29. 04. 2021 rozhodla o ďalšom uvoľnení opatrení na 

TUZVO formou doplnení Usmernenia č. 26 zo dňa 14. 04. 2021, vrátane jeho Dodatku č. 1, 

ktorý bol schválený členmi OPS KŠ TUZVO dňa 20. 04. 2021. 

Článok II. Zmeny a doplnky 

1) V Usmernení č. 26 v znení Dodatku č. 1, článok X. s názvom „RELAX  ÁTRIUM“ sa mení 

nasledovne: 

1. S účinnosťou od 21. 04. 2021 bude obnovená prevádzka bufetu Relax Átrium formou 

predaja jedla a nápojov, avšak ich konzumácia v interiéri bufetu je zakázaná. 

2. S účinnosťou od 03. 05. 2021 bude povolená konzumácia jedla a nápojov na terase 

bufetu Relax Átrium, avšak za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení, t. j. 

odstup medzi stolmi musí byť minimálne 2 m a pri 1 stole môžu sedieť maximálne 2 

osoby. Konzumáciu pokrmov alebo nápojov možno vykonávať výlučne posediačky s 

cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb. 

2) V Usmernení č. 26, za článok X. sa vkladá nový článok XI.: Článok XI. HROMADNÉ 

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ TUZVO 

V platnosti je naďalej zákaz organizovania vedeckých, odborných podujatí organizovaných TUZVO 

inou ako online formou. 

Článok III. Záverečné ustanovenia 

1) Ostatné články Usmernenia č. 26 zo 14. 04. 2021 a jeho doplnenia, t. j. Dodatku č. 1 zo 

dňa 20. 04. 2021 zostávajú naďalej v platnosti. 

2) Tento Dodatok č. 2 bol prijatý Operatívnou pracovnou skupinou Krízového štábu 

TUZVO dňa 29. 04. 2021 a týmto dňom nadobúda účinnosť. 
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