
DODATOK č. 2 

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

k prevádzke TUZVO v období od 11. 08. 2022 do 31. 08.2022 

  

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike, spôsobenú ochorením 

COVID-19 a predpokladaný nárast počtu pozitívne testovaných osôb (najmä študentov a 

zamestnancov TUZVO) po návrate z dovolenky v zahraničí, OPS KŠ TUZVO na svojom rokovaní 

dňa 10. 08. 2022 schválila Dodatok č. 2 k Usmerneniu TUZVO č. 35, ktorým dopĺňa prijaté 

protiepidemiologické opatrenia na TUZVO v období od 11. 08. 2022 do 31. 08. 2022. 

Článok II. 

Zmeny a doplnky 

1. Za článok III. s názvom „Erasmus+, CEEPUS mobility a výskumné stáže“ sa vkladá článok 

IV., ktorý znie nasledovne: 

Článok IV. Organizácia štátnych záverečných skúšok a obhajob záverečných prác na TUZVO 

v akademickom roku 2021/2022 

1. V období od 11. 08. 2022 do 31. 08. 2022 sa vo výnimočných prípadoch, a to po preukázaní 

sa študenta TUZVO alebo člena skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce 

pozitívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, povoľuje realizácia štátnych 

záverečných skúšok a obhajob záverečných prác študentov TUZVO aj hybridnou formou, 

t. j. kombináciou prezenčnej a online formy. 

Povolenie na realizáciu štátnych záverečných skúšok a obhajob záverečných prác 

hybridnou formou udeľuje prorektor pre pedagogickú prácu, ktorému je potrebné vopred 

zaslať písomnú žiadosť na schválenie. Žiadosť sa zasiela elektronickou 

formou prostredníctvom e-mailu: andrej.jankech@tuzvo.sk. 

2. Študent alebo zamestnanec, ktorému bola nariadená izolácia z dôvodu pozitívneho testu 

na ochorenie COVID-19 je povinný ihneď informovať o tom príslušné študijné oddelenie, 

resp. v prípade zamestnancov Oddelenie riadenia ľudských zdrojov. 
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Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 2 bol prijatý OPŠ KŠ TUZVO dňa 10. 08. 2022 a týmto dňom nadobúda 

platnosť a účinnosť. 

 

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 

 


