
DODATOK č. 1 

k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 35 zo dňa 13. 04. 2022 

k prevádzke TUZVO v období od 25. 04. 2022 do odvolania 

  

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

Vychádzajúc  z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, ktorým bola zrušená vyhláška 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 31/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia 

pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, Krízový štáb 

Technickej univerzity vo Zvolene (KŠ TUZVO) na rokovaní  25. apríla 2022 schválil Dodatok č. 1 

k Usmerneniu  KŠ TUZVO č. 35, ktorý aktualizuje protiepidemiologické opatrenia na TUZVO v 

období od 25. 04. 2022. 

Článok II. 

Zmeny a doplnky 

1. V článku I. s názvom „Požiadavky na zabezpečenie bezpečného prostredia na TUZVO z 

pohľadu verejného zdravia“ sa mení znenie odsekov 1. – 5. nasledovne: 

1. V období od 25. 04. 2022 sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, 

dezinfekcie rúk a zachovávania bezpečného odstupu medzi osobami v interiéri a v 

exteriéri TUZVO, ako aj počas hromadných podujatí organizovaných TUZVO alebo 

uskutočňovaných na pôde TUZVO. 

2. V období od 25. 04. 2022 do odvolania, ak má určitá osoba (zamestnanec alebo 

študent) príznaky ochorenia COVID-19 alebo jej bola nariadená karanténa alebo 

izolácia, alebo vie o dôvode, pre ktorý jej môže byť nariadená karanténa alebo 

izolácia, nesmie vstupovať do priestorov TUZVO. Pokiaľ sa takáto osoba v 

priestoroch TUZVO nachádza a zistí, že má príznaky ochorenia COVID-19 alebo jej 

bola nariadená karanténa alebo izolácia alebo vie o dôvode, pre ktorý jej môže byť 

nariadená karanténa alebo izolácia, je povinná priestory TUZVO opustiť. 

3. Každý študent alebo zamestnanec, ktorému bola nariadená izolácia, je povinný 

informovať o tom príslušné študijné oddelenie, resp. v prípade zamestnancov 

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov. 

2. V článku II. s názvom „ERASMUS+, CEEPUS mobility a výskumné stáže“ sa ruší povinnosť 

resp. odporúčanie, pre zahraničných študentov, pedagógov, výskumníkov prichádzajúcim 

na TUZVO z dôvodu realizácie svojich mobilít alebo výskumných pobytov (program 



ERASMUS+, CEEPUS, SAIA  a iné),  pri nástupe na ubytovanie v študentských domovoch 

TUZVO preukázať sa platným negatívnym PCR testom na ochorenia COVID-19. 

Článok III. 

Odvolanie stavu „Ohrozenie“ na TUZVO 

KŠ TUZVO na svojom rokovaní, vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie vo 

vzťahu k ochoreniu COVID-19 na Slovensku, rozhodol o odvolaní stavu „Ohrozenie“, a to s 

účinnosťou od 25. 04. 2022.   

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 bol prijatý Krízovým štábom TUZVO dňa 25. 04. 2022 a týmto dňom 

nadobúda platnosť a účinnosť. 

2. Tento Dodatok č. 1 k Usmerneniu TUZVO č. 35 ruší platnosť všetkých doterajších 

usmernení a dodatkov k týmto usmerneniam, ktoré boli prijaté KŠ TUZVO a jeho 

Operatívnou pracovnou skupinou. 

  

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 

 


