DODATOK č. 1 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 24 zo dňa 17. 12. 2020
Krízový štáb TUZVO na rokovaní dňa 4. januára 2021 schválil DODATOK č. 1 k Usmerneniu č. 24 zo dňa
17. 12. 2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 a zákazom vychádzania v období od 19. 12. 2020 do 10.
01. 2021.
Článok I.
Úvodné ustanovenia

Vychádzajúc z aktuálnej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a Uznesenia vlády SR č.
808/2020 zo dňa 31. 12. 2020, ktoré obsahuje návrh na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých Uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra
2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č.
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30.
septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov, Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len „KŠ TUZVO“) na svojom
rokovaní dňa 04. 01. 2021 vyhodnotil opatrenia prijaté na TUZVO formou Usmernenia č. 24 zo dňa 17.
12. 2020, a vzhľadom na súčasný vývoj situácie, rozhodol o zmene a doplnení niektorých opatrení tak,
ako sa uvádza v nasledovnom článku II.

Článok II.
Zmeny a doplnky

1. V Usmernení č. 24, článok I. s názvom „Práca z domu“:
a. Predlžuje sa platnosť bodu 3., t. j. nariadenie práce z domu denným študentom III.
stupňa vysokoškolského štúdia vo všetkých študijných programoch poskytovaných
TUZVO, na obdobie od 11. 01. 2021 do 24. 01. 2021.
b. Za doterajší bod 3. sa vkladá nový bod č. 4. a 5. v nasledovnom znení: „4. KŠ TUZVO
vzhľadom na závery rokovania a obsah Uznesenia vlády SR č. 808/2020 dôrazne
odporúča v období od 11. 01. 2021 do 24. 01. 2021 zamestnancom TUZVO, ktorým

charakter ich práce podľa pracovnej zmluvy umožňuje vykonávať prácu z domu, aby
elektronicky požiadali svojho vedúceho katedry, ústavu, oddelenia, pracoviska o
povolenie na prácu z domu (Home office).
2. Zamestnancom TUZVO, ktorým nie je nariadená fyzická prítomnosť na pracovisku z dôvodu
zabezpečenia prevádzky TUZVO a ktorým charakter práce podľa pracovnej zmluvy
neumožňuje vykonávať prácu z domu sa v tomto období odporúča:
a. dočerpanie nevyčerpanej dovolenky za kalendárny rok 2020,
b. čerpanie dovolenky za kalendárny rok 2021, alebo
c. využitie inštitútu „prekážka v práci na strane zamestnávateľa“, pri ktorom v zmysle §250b
ods. 6 Zákonníka práce patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho
priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.“
3. V Usmernení č. 24 sa za článok II. vkladajú články III. a IV. v nasledovnom znení:

Článok III.
Vstup do priestorov TUZVO

V období od 07. 01. 2021 do 24. 01. 2021 bude umožnený vstup do priestorov TUZVO bez povolenia
výlučne zamestnancom TUZVO, ktorým bola nariadená fyzická prítomnosť na pracovisku z dôvodu
zabezpečenia nevyhnutnej prevádzky TUZVO. Ostatným zamestnancom TUZVO bude z dôvodu
zníženia mobility zamestnancov TUZVO vstup povolený len v obzvlášť závažnom prípade. O povolenie
na vstup je potrebné dostatočne včas elektronicky požiadať svojho vedúceho katedry, ústavu,
oddelenia, pracoviska, ktorý sa vyjadrí, či vstup do priestorov v tomto období schvaľuje alebo
neschvaľuje. V prípade katedier a ústavov, po jej schválení vedúcim pracovníkom, bude žiadosť
postúpená na konečné schválenie dekanom fakúlt. V prípade ostatných organizačných súčastí TUZVO,
bude žiadosť po schválení vedúcim / riaditeľom ostatných organizačných súčastí postúpená na konečné
schválenie / rozhodnutie rektorovi TUZVO. O povolení na vstup do priestorov TUZVO je následne
potrebné elektronicky informovať aj poverenú osobu, t. j. pracovníčku ORĽZ p. Annu Beňovú na e-mail:
anna.benova@tuzvo.sk.

Článok IV.
Stravovanie v Študentskej jedálni TUZVO

Stravovanie zamestnancov TUZVO bude v období od 07. 01. 2021 do 22. 01. 2021 možné a
zabezpečené formou odberu jedla v študentskej jedálni do obedového (menu) boxu. Odporúča sa
objednávanie stravy prostredníctvom systému Webkredit a minimalizovanie odberu stravy formou
„minútiek“.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Článok II. Usmernenia č. 24 zo 17. 12. 2020 s názvom „Predmetové skúšky“ zostáva naďalej v
platnosti. Predpokladá sa jeho striktné dodržiavanie.
2. Tento Dodatok č. 1 bol prijatý Krízovým štábom TUZVO a zároveň schválený rektorom TUZVO
na rokovaní dňa 04. 01. 2021 a týmto dňom nadobúda účinnosť.
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