
Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo 

Zvolene na svojom rokovaní dňa 20. mája 2021 rozhodla o zmene a doplnení 

Usmernenia č. 26 zo dňa 14. 04. 2021, vrátane jeho dodatkov. 

DODATOK č. 6 

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

k uvoľňovaniu protiepidemiologických opatrení na TUZVO 

v období od 24. 05. 2021 do odvolania 

  

Článok I. Úvodné ustanovenia 

Vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19 v Slovenskej 

republike a v okrese Zvolen, Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej 

univerzity vo Zvolene (ďalej len „OPS KŠ TUZVO“) na svojom rokovaní dňa 20. 05. 2021 rozhodla 

o zmene a doplnení Usmernenia č. 26 zo dňa 14. 04. 2021, vrátane jeho dodatkov, t. j. Dodatku 

č. 1 zo dňa 20. 04. 2021, Dodatku č. 2 zo dňa 29. 04. 2021, Dodatku č. 3 zo dňa 30. 04. 2021, 

Dodatku č. 4 zo dňa 03. 05. 2021 a Dodatku č. 5 zo dňa 07. 05. 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 2 sa mení nasledovne:  

S účinnosťou od 24. 05. 2021 do odvolania dochádza k uvoľneniu opatrení vo vzťahu k 

striktnému odporúčaniu využívania inštitútu práca z domu (Home Office) pedagogickými 

zamestnancami TUZVO. O inštitút práce z domu môžu aj naďalej požiadať predovšetkým 

pedagogickí zamestnanci, ktorí pri práci zdieľajú spoločnú kanceláriu, a to najmä z dôvodu 

zaistenia bezproblémového priebehu predmetových skúšok týmito pedagógmi. Na tento 

účel sa odporúča u tejto skupiny zamestnancov využívať kombináciu práce z domu s 

fyzickou prítomnosťou na pracovisku, pričom sa vyžaduje povolenie od vedúceho 

pracoviska, dekana fakulty a rektora univerzity. V prípade ústavov sa vyžaduje povolenie 

vedúceho ústavu a rektora univerzity. Elektronicky zaslanú žiadosť je zamestnanec 

povinný doručiť vedúcemu pracoviska najneskôr do 48 hodín pred nástupom na prácu z 

domu. Vedúci pracoviska zasiela žiadosť o povolenie práce z domu elektronicky na 

adresu povolenie@tuzvo.sk. 
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2. V Usmernení č. 26, článok IV. s názvom „Doktorandi“, bod 4 sa mení nasledovne: 

Ubytovanie v študentských domovoch TUZVO bude pre študentov doktorandského štúdia 

(tiež študentov končiacich ročníkov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia na TUZVO bude 

obnovené až po zlepšení epidemiologickej situácie v okrese Zvolen, t. j. po prechode do II. 

stupňa ostražitosti (oranžová farba) v zmysle platného COVID Automatu. 

Článok III. Záverečné ustanovenia 

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

č. 1 zo dňa 20. 04. 2021, Dodatok č. 2 zo dňa 29. 04. 2021, Dodatok č. 3 zo dňa 30. 04. 2021, 

Dodatok č. 4 zo dňa 03. 05. 202 a Dodatok č. 5 zo dňa 07. 05. 2021 zostávajú naďalej v 

platnosti. 

2. Tento Dodatok č. 6 bol prijatý OPS KŠ TUZVO dňa 20. 05. 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 

 


