
Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo 

Zvolene  sa na  rokovaní dňa 8. októbra  2021 uzniesla na opätovnom 

upozornení na dodržiavanie a doplnení opatrení uvedených 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. 

DODATOK č. 3 

k Usmerneniu č. 30 zo dňa 06. 09. 2021 

k protiepidemiologickým opatreniam v akademickom roku 2021/2022 

v období od 08. 10. 2021 do odvolania 

  

Článok I. Úvodné ustanovenia 

Vychádzajúc zo zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Slovensku a najmä z dôvodu 

zaradenia okresu Zvolen do III. stupňa rizika z hľadiska nekontrolovateľného šírenia ochorenia 

COVID-19 (červená farba) v období od 11. 10. 2021, sa Operatívna pracovná skupina Krízového 

štábu Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len OPS KŠ TUZVO) na svojom rokovaní dňa 08. 

10. 2021 uzniesla na opätovnom upozornení na dodržiavanie a doplnení opatrení uvedených 

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. 

1. OPS KŠ TUZVO opätovne upozorňuje na striktné dodržiavanie opatrení uvedených v 

článku IV. s názvom „Pobyt vo vnútorných priestoroch TUZVO“: 

      1. Študenti, zamestnanci a cudzie osoby v priestoroch TUZVO sú povinné dodržiavať platné 

opatrenia prijaté KŠ TUZVO, resp. jeho operatívnou pracovnou skupinou. 

      2. Študentom a zamestnancom TUZVO, u ktorých sa v posledných dňoch prejavili príznaky 

vírusového infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, 

bolesť hlavy, únava, malátnosť, náhla strata chuti a/alebo čuchu a pod.), dôrazne 

odporúčame kontaktovať svojho obvodného lekára a nevstupovať do priestorov TUZVO 

pokiaľ tieto príznaky nepominú, resp. pokiaľ nebude potvrdená ich neinfekčnosť. 

    3. Počas celého pobytu v priestoroch TUZVO sú študenti, zamestnanci a iné osoby 

nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch TUZVO, povinní mať nasadené tvárové rúško, 

resp. respirátor a použiť dezinfekciu na ruky. Na dezinfekciu rúk sú určené dezinfekčné 

prostriedky, ktoré sú k dispozícii na stojanoch umiestnených na vyhradených miestach v priestoroch 

TUZVO. Tvárové rúško, respirátor zamestnanci nemusia používať len v čase, keď sú v kancelárii 

sami. Odporúčané je aj udržiavanie 2 metrových bezpečných odstupov medzi osobami. 

      4. Pri vybavovaní pracovných záležitostí na jednotlivých pracoviskách sa odporúča vstupovať do 

kancelárií podľa možností po jednom. Ďalšie osoby čakajú na chodbe a dodržiavajú 2 metrový 

bezpečný odstup. 



2. V Usmernení č. 30, v článku I. s názvom „Forma vzdelávania“, sa za bod 4. dopĺňa bod 5. a 

bod 6.: 

      5. Pri nástupe do vzdelávacieho procesu, v týždni od 11. 10. 2021 do 16. 10. 2021, zamestnanci 

TUZVO a študenti TUZVO dennej i externej formy štúdia, vyplnia a odošlú formulár Čestného 

vyhlásenia o svojej bezpríznakovosti (odkaz na formulár). Poznámka: Formulár bude prístupný 

od nedele 10. októbra 2021 

     6. V týždni od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021 budú v priestoroch TUZVO vykonávané kontroly 

dodržiavania nariadených protiepidemiologických opatrení. Pri zistenom porušení opatrení 

nariadených KŠ TUZVO, najmä vo vzťahu k bezpríznakovosti študentov, budú títo študenti vylúčení 

z prezenčnej výučby pokiaľ sa na príslušnom študijnom oddelení nepreukážu potvrdením od 

obvodného lekára o ich neinfekčnosti. 

3. V Usmernení č. 30, v článku II. s názvom „Ubytovanie v študentských domovoch TUZVO“, sa 

vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie v okrese Zvolen, za bod 4. dopĺňa bod 5. a 

bod 6.: 

     5. Študenti TUZVO využívajúci v akademickom roku 2021/2022 ubytovacie služby 

poskytované v študentských domovoch TUZVO, pri opätovnom nástupe na ubytovanie v 

týždni od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021 (vrátane príchodu počas víkendu 09. 10. 2021 – 10. 10. 

2021) vyplnia a odošlú formulár Čestného vyhlásenia o svojej bezpríznakovosti (odkaz na 

formulár).  

     6. Počas víkendu (09. 10. 2021 – 10. 10. 2021) a v týždni od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021 

budú v ubytovacích priestoroch študentských domovov TUZVO vykonávané kontroly 

dodržiavania nariadených protiepidemiologických opatrení. Pri zistenom porušení opatrení 

nariadených KŠ TUZVO, najmä vo vzťahu k bezpríznakovosti študentov, budú títo študenti 

umiestnení do izolácie v príslušnom študentskom domove, spolu s ich úzkymi kontaktmi a 

podrobení testu na ochorenie COVID-19. 

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 a Dodatok č. 3 zo dňa 16. 09. 2021 zostávajú naďalej v platnosti. 

2. Tento Dodatok č. 3 bol prijatý Krízovým štábom TUZVO dňa 08. 10. 2021 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 
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