Operatívna pracovná skupina KŠ TUZVO schválila DODATOK č. 3 k Usmerneniu
č. 26 zo dňa 14. 04. 2021 k uvoľňovaniu protiepidemiologických opatrení na
TUZVO.
Článok I. Úvodné ustanovenia
Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len „OPS
KŠ TUZVO“) na svojom rokovaní dňa 30. 04. 2021 rozhodla o (ďalšom uvoľnení opatrení na
TUZVO formou doplnení Usmernenia č. 26 zo dňa 14. 04. 2021, vrátane jeho dodatkov, t. j.
Dodatku č. 1 zo dňa 20. 04. 2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 29. 04. 2021.
Článok II. Zmeny a doplnky
1. V Usmernení č. 26, článok IV. s názvom „Doktorandi“ sa mení nasledovne:
1. S účinnosťou od 03. 05. 2021 do odvolania bude obnovené prezenčné štúdium pre
študentov končiacich ročníkov doktorandského štúdia vo všetkých študijných programoch
poskytovaných Technickou univerzitou vo Zvolene.
2. Pri vstupe do priestorov TUZVO študent končiaceho ročníka doktorandského štúdia odovzdá
jedno z nasledovných Čestných vyhlásení:
a) Študent, ktorý sa podrobil testovaniu na ochorenie COVID-19 v prípade prvého vstupu do
priestorov TUZVO odovzdá Čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo
antigénového testu (príloha 1) certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19,
ktorý nesmie byť starší ako 48 hodín. Pri ďalších vstupoch do priestorov TUZVO sa vyžaduje
negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7
dní.
b) V prípade, že študent prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší
ako 180 dní, odovzdá Čestné vyhlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť (príloha 2).
c) Ak bol študent zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 (príloha 3):
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;

d) V prípade, že študent vzhľadom na svoju zdravotnú diagnózu patrí do skupiny osôb, ktoré
majú výnimku z povinnosti pravidelného testovania na ochorenie COVID-19, odovzdá Čestné
vyhlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť (príloha 4).
Vyplnený a podpísaný formulár Čestného vyhlásenia je študent povinný vhodiť do urny umiestnenej
pri vchode na hlavnej vrátnici TUZVO, v prípade študentov Fakulty techniky do urny umiestnenej pri
vchode na vrátnici Fakulty techniky.
3. Študent je povinný počas svojho pobytu v priestoroch TUZVO dodržiavať všetky
protiepidemiologické opatrenia nariadené Krízovým štábom TUZVO, resp. jeho Operatívnou
pracovnou skupinou.
4. Ubytovanie pre študentov končiacich ročníkov doktorandského štúdia v študentských
domovoch TUZVO bude obnovené s účinnosťou od 10. 05. 2021.
Článok III. Záverečné ustanovenia
1. Ostatné články Usmernenia č. 26 zo 14. 04. 2021 a jeho doplnenia, t. j. Dodatok č. 1 zo dňa
20. 04. 2021 a Dodatok č. 2 zo dňa 29. 04.2021 zostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 3 bol prijatý Operatívnou pracovnou skupinou Krízového štábu TUZVO
dňa 30. 04. 2021 a týmto dňom nadobúda účinnosť.
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