
Od 8. novembra 2021 dochádza k zmene metódy výúčby na TUZVO. 

DODATOK č. 5 

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

k protiepidemiologickým opatreniam v akademickom roku 2021/2022 

v období od 08. 11. 2021 do 21. 11. 2021 

  

Článok I. Úvodné ustanovenia 

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, v súvislosti s ochorením COVID-19 na 

väčšine územia Slovenska, sa Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len KŠ 

TUZVO) na svojom rokovaní dňa 04. 11. 2021 uzniesol na zmene opatrení uvedených v 

Usmernení KŠ TUZVO č. 30 zo dňa 06. 09. 2021 v znení jeho Dodatkov č. 1 až 4, a to v časti, 

ktorá sa týka formy vzdelávania študentov TUZVO, a tiež čo sa týka ďalších opatrení vo vzťahu 

k prevádzke TUZVO v období od 08. 11. 2021 do 21. 11. 2021. 

Článok II. Forma vzdelávania 

1. V období od 08. 11. 2021 do 21. 11. 2021 sa mení forma vzdelávania študentov I. a II. stupňa 

vysokoškolského štúdia vo všetkých študijných programoch poskytovaných na TUZVO v 

dennej i externej forme a III. stupňa vysokoškolského štúdia v externej forme na výhradne 

dištančné (online) vzdelávanie. Výučba bude prebiehať v zmysle zverejnených 

harmonogramov výučby. Vo výučbe sa odporúča využívať aplikáciu Microsoft Teams. 

2. Prezenčná forma vzdelávania zostáva zachovaná výhradne u študentov dennej formy III. 

stupňa vysokoškolského štúdia (denní doktorandi) vo všetkých študijných programoch 

poskytovaných TUZVO. 

3. V období od 08. 11. 2021 do 21. 11. 2021 bude umožnený vstup do priestorov TUZVO len 

študentom: 

a) končiacich ročníkov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a len z dôvodu realizácie 

experimentov v laboratóriách TUZVO, ktoré súvisia s náplňou ich záverečnej práce. Vstup 

do priestorov TUZVO im bude umožnený až po odsúhlasení ich pobytu na pracovisku vedúcim 

záverečnej práce a vedúcim príslušného pracoviska; 

b) dennej formy III. stupňa vysokoškolského štúdia (denní doktorandi), u ktorých v období 

od 08. 11. 2021 do 21. 11. 2021 zostáva zachovaná prezenčná forma vzdelávania.  

  



Článok III. Ubytovanie v študentských domovoch TUZVO 

1. V období od 08. 11. 2021 do 21. 11. 2021 sa s obmedzením poskytovania ubytovacích služieb 

v študentských domovoch pre študentov TUZVO neuvažuje, t. j. ubytovanie je študentom 

TUZVO aj naďalej poskytované v plnej miere. 

2. V študentských domovoch naďalej platí zákaz návštev a nočný kľud od 22.00 h do 6.00 h 

nasledujúceho dňa. 

Článok IV. Stravovanie v študentskej jedálni TUZVO a Bufete Relax Átrium 

V období od 08. 11. 2021 do 21. 11. 2021 budú súčasné podmienky stravovania zamestnancov 

a študentov TUZVO v študentskej jedálni a bufete Relax Átrium zachované, t. j. nedochádza k 

obmedzeniu ich prevádzky. 

Článok V. Práca z domu (Home Office) 

Zamestnanci, ktorí na pracovisku zdieľajú spoločnú kanceláriu, môžu v období od 08. 11. 2021 

do 21. 11. 2021 požiadať o inštitút práce z domu v kombinácii s fyzickou prítomnosťou na 

pracovisku. Harmonogram práce schvaľuje vedúci zamestnanec príslušného pracoviska a 

povolenie na prácu z domu udeľuje príslušný dekan fakulty, resp. príslušný vedúci/riaditeľ inej 

organizačnej súčastí, po odporučení vedúceho zamestnanca príslušného pracoviska. 

Článok VI. Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Usmernenia č. 30 zo dňa 06. 09. 2021 v znení Dodatku č. 4 zostávajú 

naďalej v platnosti. 

2. Tento Dodatok č. 5 bol prijatý Krízovým štábom TUZVO dňa 04. 11. 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 

 


