DODATOK č. 4
k Usmerneniu č. 30 zo dňa 06. 09. 2021
k protiepidemiologickým opatreniam v akademickom roku 2021/2022
v období od 01. 11. 2021 do odvolania

Článok I. Úvodné ustanovenia
Vzhľadom na aktuálnu nízku incidenciu ochorenia COVID-19 medzi študentmi a
zamestnancami TUZVO a vychádzajúc z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva vo Zvolene zo dňa 27. 10. 2021, sa Operatívna pracovná skupina Krízového
štábu Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len OPS KŠ TUZVO) na svojom rokovaní dňa 27.
10. 2021 uzniesla na zmene opatrení uvedených v Usmernení KŠ TUZVO č. 30 zo dňa 06. 09.
2021 týkajúcich sa formy vzdelávania a ubytovania študentov v študentských domovoch
TUZVO, a to v období zaradenia okresu Zvolen do IV. alebo V. stupňa rizika.
Článok II. Zmeny a doplnky
1. V Usmernení č. 30, v článku I. s názvom „Forma vzdelávania“, sa mení znenie bodu 1d):
Pokiaľ nie je u študentov a zamestnancov TUZVO zaznamenaná zvýšená incidencia ochorenia
COVID-19, tak aj v prípade, že je okres Zvolen zaradený do IV. alebo V. stupňa rizika (2. stupeň
ohrozenia – bordová farba alebo 3. stupeň ohrozenia – čierna farba), vzdelávanie prebieha
prezenčnou formou s obmedzením (v miestnosti max. 20 osôb vrátane vyučujúceho) vo všetkých
študijných programoch, v dennej i externej forme štúdia.
2. V Usmernení č. 30, v článku II. s názvom „Ubytovanie v študentských domovoch TUZVO“, sa
bod 1d) mení nasledovne:
Pokiaľ nie je u študentov a zamestnancov TUZVO zaznamenaná zvýšená incidencia ochorenia
COVID-19, tak aj v prípade, že je okres Zvolen zaradený do IV. alebo V. stupňa rizika (2. stupeň
ohrozenia – bordová farba alebo 3. stupeň ohrozenia – čierna farba), je ubytovanie v študentských
domovoch TUZVO študentom vzhľadom na prezenčnú formu vzdelávania naďalej poskytované.
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, Dodatok č. 2 zo dňa 16. 09. 2021 a Dodatok č. 3 zo dňa 08. 10. 2021
zostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 4 bol prijatý Krízovým štábom TUZVO dňa 27. 10. 2021 a týmto dňom
nadobúda platnosť a účinnosť.
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