Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene
upresnila opatrenia uvedené v Usmernení KŠ TUZVO č. 30.
DODATOK č. 2
k Usmerneniu č. 30 zo dňa 06. 09. 2021
k protiepidemiologickým opatreniam v akademickom roku 2021/2022
v období od 20. 09. 2021 do odvolania

Článok I. Úvodné ustanovenia
Vychádzajúc z aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku a najmä z aktuálneho zaradenia
okresu Zvolen do III. stupňa rizika z hľadiska nekontrolovateľného šírenia ochorenia COVID-19
(červená farba), Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene
(ďalej len OPS KŠ TUZVO) na svojom rokovaní dňa 16. 09. 2021 upresnila opatrenia uvedené v
Usmernení KŠ TUZVO č. 30 zo dňa 06. 09. 2021 vo vzťahu k zabezpečeniu vzdelávacieho procesu
na TUZVO v akademickom roku 2021/2022 v období od 20. 09. 2021.
Článok II. Zmeny a doplnky
1. V Usmernení č. 30, v článku I. s názvom „Forma vzdelávania“, sa dopĺňa znenie bodu 1c):
c) Pokiaľ je okres Zvolen zaradený do III. stupňa rizika (1. stupeň ohrozenia – červená farba),
vzdelávanie prebieha prezenčnou formou s obmedzením (v miestnosti max. 20 osôb vrátane
vyučujúceho) vo všetkých študijných programoch, v dennej i externej forme štúdia. Prednášky, cvičenia
a semináre pre viac ako 20 osôb sa budú uskutočňovať online. Študentom budú k dispozícii v
elektronickej podobe vo forme videonahrávky alebo prezentácie najneskôr 7 dní od termínu
rozvrhovej akcie. Špecifiká v študijných programoch upresnia vedenia fakúlt vo svojich ďalších
pokynoch.
Článok III. Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Usmernenia č. 30 zo dňa 06. 09. 2021 a jeho doplnenia, t. j. Dodatok č. 1
zo dňa 08. 09. 2021 Dodatku č. 1 k zostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 2 bol prijatý Krízovým štábom TUZVO dňa 16. 09. 2021 a týmto dňom
nadobúda platnosť a účinnosť.
Spracovali:

doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD., MSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
RNDr. Andrej Jankech, PhD.

Schválil:

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
predseda KŠ TUZVO

