
DODATOK č. 1 

k Usmerneniu č. 31 zo dňa 25. 11. 2021 

k prevádzke TUZVO 

v období od 25. 11. 2021 do 12. 12. 2021 

  

Článok I. Úvodné ustanovenia 

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

KŠ TUZVO“) na svojom rokovaní dňa 27. 11. 2021 doplnila pokyny k prijatým usmerneniam vo 

vzťahu k testovaniu zamestnancov TUZVO na ochorenie COVID-19, ktorým bola 

nariadená fyzická prítomnosť na pracovisku v období od 29. 11. 2021 do 12.12. 2021. 

Článok II. Zmeny a doplnky 

1. V Usmernení č. 31, v článku I. s názvom „vstup do priestorov TUZVO a práca z domu (Home 

Office)“, sa mení a dopĺňa znenie bodu 7. nasledovne: 

V období od 29. 11. 2021 do odvolania bude v objektoch TUZVO (týka sa aj odberu jedla v 

študentskej jedálni) zavedený režim OTP, teda vstup do priestorov TUZVO bude umožnený 

len zamestnancom TUZVO a ostatným osobám prevzatým do starostlivosti, ktorí 

sú kompletne očkovaní alebo v predchádzajúcich maximálne 180 dňoch prekonali 

ochorenie COVID-19 alebo boli za posledných najviac 7 dní testovaní na ochorenie 

COVID-19 a disponujú negatívnym výsledkom antigénového testu a vedia sa preukázať 

relevantným potvrdením o tejto skutočnosti. 

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje: 

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s 

dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, 

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s 

jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, 

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola 

prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania 

ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky. 

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie 

osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu. 

Za testovanú osobu sa považuje osoba, ktorá absolvovala antigénový samotest z nosa – nazálny 

antigénový samodiagnostický rýchlotest alebo antigénový samodiagnostický rýchlotest zo slín za 



posledných najviac 7 kalendárnych dní, prípadne PCR test. Osoby, ktoré sa otestujú cez mobilné 

odberové miesta sa taktiež považujú za testované osoby. 

Zamestnanci TUZVO, ktorí nie sú plne zaočkovaní alebo ktorí v uplynulých maximálne 180 dňoch 

neprekonali ochorenie COVID-19, sú povinní podrobiť sa testovaniu alebo samotestovaniu na 

toto ochorenie aspoň raz do týždňa. Na tento účel poskytne zamestnávateľ tejto skupine 

zamestnancov, pokiaľ im bolo nariadené vykonávanie činností za fyzickej prítomnosti na 

pracovisku, bezodplatne potrebný počet nazálnych antigénových samodiagnostických rýchlotestov 

alebo antigénových samodiagnostických rýchlotestov zo slín. Druh poskytnutého testu sa môže líšiť 

v závislosti od aktuálnej dostupnosti testov na trhu. 

Zamestnanci sú povinní preukázať sa negatívnym výsledkom samotestu v prvý deň nástupu na 

pracovisko v danom pracovnom týždni. To neplatí pre pracovný týždeň od 29. 11. 2021 do 3. 12. 

2021, v ktorom sa z dôvodu potreby obstarania samotestov a ich distribúcie zamestnancom tento 

termín posúva na stredu 1. 12. 2021. 

Zamestnanci sa preukazujú výsledkom samotestovania formou Čestného vyhlásenia, ktorého 

formulár je prílohou tohto dodatku č. 1. Vyplnený a podpísaný formulár môžu zaslať elektronicky 

na adresu korona@tuzvo.sk alebo ho vytlačený vhodiť do príslušnej urny umiestnenej na vrátnici v 

hlavnej budove TUZVO. Jeho platnosť je obmedzená maximálne na 7 dní. 

Článok III. Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Usmernenia č. 31 zo dňa 25. 11. 2021 zostávajú naďalej v platnosti. 

2. Tento Dodatok č. 1 bol prijatý Operatívnou skupinou Krízového štábu TUZVO dňa 27. 11. 

2021 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. 

  

Spracovali:  doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD., MSc. 

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

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

                      predseda KŠ TUZVO 
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