
Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo 

Zvolene na svojom rokovaní  5. februára 2021 schválila Dodatok č.3  

k Usmerneniu č. 24 zo 17. decembra 2020. 

DODATOK č. 3 

k Usmerneniu č. 24 zo dňa 17. 12. 2020, zmenenému a doplnenému 

Dodatkom č. 1 zo dňa 04. 01. 2021 a Dodatkom č. 2 zo dňa 19. 01. 2021 

v súvislosti s ochorením COVID-19 a predĺžením zákazu vychádzania v 

období od 08. 02. 2021 do 21. 02. 2021 

  

Článok I. Úvodné ustanovenia 

Vychádzajúc z aktuálnej epidemiologickej situácie 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 05. 02. 2021 vyhodnotila opatrenia prijaté na TUZVO 

formou Usmernenia č. 24 zo dňa 17. 12. 2021 zmeneného a doplneného Dodatkom č. 1 zo 

dňa 04. 01. 2021 (ďalej len „Usmernenie č. 24 v znení Dodatku č. 1“) a Dodatkom č. 2 zo dňa 

19. 01. 2021 a rozhodla predĺžení platnosti 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“: 

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 08. 02. 2021 do 21. 02. 2021. 

2. V Usmernení č. 24 v znení Dodatku č. 1, článok I., bod 4: 

Predlžuje sa platnosť nariadenia týkajúceho sa využívania inštitútu práce z domu (Home Office) 

pre zamestnancov TUZVO, ktorým charakter ich práce podľa pracovnej zmluvy umožňuje 

vykonávať prácu z domu (Home office), a to na obdobie od 08. 02. 2021 do 21. 02. 2021. 

3. V Usmernení č. 24 v znení Dodatku č. 1, v článku III. s názvom „Vstup do priestorov 

TUZVO“: 

Predlžuje sa platnosť ustanovení tohto článku na obdobie od 08. 02. 2021 do 21. 02. 2021. 

4. V Usmernenie č. 24 v znení Dodatku č. 1, článok III. s názvom „Vstup do priestorov TUZVO“: 

Bod 2. OPS KŠ TUZVO nariaďuje zamestnancom TUZVO s vydaným povolením na vstup do 

priestorov TUZVO, aby v období od 08. 02. 2021 do 21. 02. 2021, vstupovali do budovy TUZVO len 

s Čestným vyhlásením: 



a) Zamestnanec, ktorý sa podrobil testovaniu na ochorenie COVID-19 sa preukáže Čestným 

vyhlásením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu (príloha 1) 

certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 (vyžaduje sa negatívny test na 

ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní). 

b) V prípade, že zamestnanec prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší 

ako 3 mesiace, preukáže sa Čestným vyhlásením potvrdzujúcim túto skutočnosť (príloha 2). 

c) Ak bol zamestnanec zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto 

očkovania uplynulo aspoň 14 dní, preukáže sa Čestným vyhlásením potvrdzujúcim túto skutočnosť 

(príloha 3). 

d) V prípade, že zamestnanec vzhľadom na svoju zdravotnú diagnózu patrí do skupiny osôb, ktoré 

majú výnimku z povinnosti pravidelného testovania na ochorenie COVID-19, preukáže sa rovnako 

Čestným vyhlásením potvrdzujúcim túto skutočnosť (príloha 4). 

Vyplnený a podpísaný formulár Čestného vyhlásenia zamestnanec vhodí posledný pracovný deň v 

uvedenom období pri odchode z práce do urny umiestnenej pri vchode, na hlavnej vrátnici TUZVO 

a vrátniciach študentských domovov, Vysokoškolského lesníckeho podniku a Arboréta Borová Hora. 

Bod 5. V Usmernení č. 24 v znení Dodatku č. 1, článok IV. s názvom „Stravovanie v 

Študentskej jedálni TUZVO“: 

Stravovanie zamestnancov TUZVO bude aj naďalej možné a zabezpečené formou odberu jedla v 

študentskej jedálni do obedového (menu) boxu aj v období od 08. 02. 2021 do 21. 02. 2021, avšak 

striktne za podmienok viažucich sa na povolenie vstupu do priestorov TUZVO v tomto období 

(negatívny test na ochorenie COVID-19, prekonané ochorenie COVID-19 v uplynulých 3 mesiacoch 

alebo po zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19). 

Článok III. Záverečné ustanovenia 

1. Ustanovenia Usmernenia č. 24 zo 17. 12. 2020 týkajúce sa predmetových skúšok zostávajú 

naďalej v platnosti. Predpokladá sa ich striktné dodržiavanie. 

2. Naďalej platí povinnosť nosenia tvárového rúška a dodržiavania všetkých ostatných 

protiepidemiologických opatrení na všetkých pracoviskách TUZVO. 

3. Tento Dodatok č. 3 bol prijatý Operatívnou pracovnou skupinou Krízového štábu TUZVO a 

zároveň schválený rektorom TUZVO na rokovaní dňa 05 . 02. 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) 


