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DODATOK č. 1 

k Usmerneniu č. 26 zo dňa 14. 04. 2021 

k uvoľňovaniu protiepidemiologických opatrení na TUZVO 

v období od 20. 04. 2021 do odvolania 
 

 

Článok I. Úvodné ustanovenia 

V zmysle nariadení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187/2021, 

ktorá nadobudla účinnosť dňa 19. 04. 2021, Operatívna pracovná skupina Krízového štábu 

Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len „OPS KŠ TUZVO“) na svojom rokovaní dňa 

20. 04. 2021 rozhodla o zmenách a doplnení Usmernenia č. 26, ktorý bol schválený členmi 

Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene dňa 14. 04. 2021. 

 

Článok II. Zmeny a doplnky 

1. V Usmernení č. 26, článok I. s názvom „Vstup do priestorov TUZVO a práca z domu  

(Home Office)“, bod 4: 

V období od 20. 04. 2021 do odvolania naďalej platí nariadenie vstupovať do priestorov 

TUZVO len s Čestným vyhlásením: 

 

a) Zamestnanec, ktorý sa podrobil testovaniu na ochorenie COVID-19 sa na vyžiadanie 

preukáže Čestným vyhlásením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového 

testu (príloha 1) certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19  

(od 19.4.2021 sa v okrese Zvolen vyžaduje negatívny test na ochorenie COVID-19  

nie starší ako 14 dní).  

b) V prípade, že zamestnanec prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní 

doklad nie starší ako 180 dní, preukáže sa na vyžiadanie Čestným vyhlásením 

potvrdzujúcim túto skutočnosť (príloha 2).  

c) Ak bol zamestnanec zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19: 

1) druhou dávkou mRNA vakcíny (napr. vakcína Comirnaty od spoločností Pfizer 

a BioNTech alebo Moderna) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní; alebo 

2) prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (napr. vakcína 

AstraZeneca, príp. vakcína Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson) a od tejto 

udalosti uplynulo viac ako 4 týždne; alebo 

3) prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac 

ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní  

od prekonania ochorenia COVID-19; 

preukáže sa na vyžiadanie Čestným vyhlásením potvrdzujúcim túto skutočnosť  

(príloha 3).  

d) V prípade, že zamestnanec vzhľadom na svoju zdravotnú diagnózu alebo vek patrí  

do skupiny osôb, ktoré majú výnimku z povinnosti pravidelného testovania na ochorenie 

COVID-19, na vyžiadanie sa preukáže Čestným vyhlásením potvrdzujúcim túto 

skutočnosť (príloha 4).  

 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf
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Vyplnený a podpísaný formulár Čestného vyhlásenia je zamestnanec povinný vhodiť 

posledný pracovný deň v danom týždni pri odchode z práce do urny umiestnenej pri vchode, 

na hlavnej vrátnici TUZVO a vrátniciach študentských domovov, Vysokoškolského 

lesníckeho podniku a Arboréta Borová Hora. 

 

2. V Usmernení č. 26, za článok IX. sa vkladá nový článok X.: 

X. RELAX ÁTRIUM 

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. 

 

Článok III. Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné články Usmernenia č. 26 zo 14. 04. 2021 zostávajú naďalej v platnosti.  

2. Tento Dodatok č. 1 bol prijatý Operatívnou pracovnou skupinou Krízového štábu TUZVO  

dňa 20. 04. 2021 a týmto dňom nadobúda účinnosť. 

Spracovali: doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD. 

                   Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

                   doc. Ing. Josef Drábek, CSc. 

 

Schválil: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (predseda KŠ TUZVO) 


