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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
DODATOK č. 1 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 24 zo dňa 17. 12. 2020
Krízový štáb TUZVO na rokovaní dňa 4. januára 2021 schválil DODATOK č. 1 k
Usmerneniu KŠ TUZVO č. 24 zo dňa 17. 12. 2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 a
zákazom vychádzania v období od 19. 12. 2020 do 10. 01. 2021. Zmeny a doplnky sa
týkali: 1. Práce z domu (Home office), 2. Vstupu do priestorov TUZVO, 3. Stravovania
v študentskej jedálni. Dodatok č. 1 k Usmerneniu č. 24 je zverejnený na webovom sídle
TUZVO na: DODATOK č. 1 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 24 zo dňa 17. 12. 2020 | Technická univerzita Zvolen

Krízový štáb TUZVO vydal 8. januára 2021 pokyny k zabezpečeniu prevádzky univerzity v období zákazu vychádzania
spojeným s obmedzením pohybu a pobytu
Vychádzajúc z opatrení uvedených v Dodatku č. 1 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 24, ktorý bol schváleným Krízovým štábom 4.
januára 2021 KŠ TUZVO nariadil v období od 11. - 24. januára 2021:
1. Uplatniť inštitút „práca z domu (home office)“ výhradne a u všetkých pedagogických a výskumných pracovníkov s
vysokoškolským vzdelaním.
2. V prípade technických, administratívnych a prevádzkových zamestnancov TUZVO išlo o uplatnenie inštitútu „prekážka
v práci na strane zamestnávateľa“, pri ktorom v zmysle §250b ods. 6 Zákonníka práce patrí zamestnancovi náhrada mzdy v
sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.
3. U technických a administratívnych zamestnancov TUZVO KŠ TUZVO odporučil uplatniť inštitút „práca z domu“ alebo
v prípade potreby aj ich fyzickú prítomnosť na pracovisku najviac jeden deň v týždni. V takomto prípade sa vyžadoval
vypracovať a zaslať vedúcemu pracoviska opis vykonávaných činností.
V tomto období bol umožnený vstup do priestorov TUZVO len s povolením a len v obzvlášť závažnom prípade. Viac na:
Prevádzka TUZVO v období od 11. - 24. januára 2021 | Technická univerzita Zvolen
DODATOK č. 2 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 24 zo dňa 17. 12. 2020
Vychádzajúc z aktuálnej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a Uznesenia vlády SR č. 30/2021 zo dňa 17. 01. 2021,
k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa
čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov, Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo
Zvolene na svojom rokovaní dňa 19. 01. 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 a vzhľadom na vývoj situácie, realizáciu celoplošného
skríningového testovania populácie na ochorenie COVID-19 rozhodla o zmene a doplnení niektorých opatrení. Dodatok je
zverejnený na webovom sídle TUZVO: Dodatok č. 2 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 24 | Technická univerzita Zvolen
Rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil vydal rozhodnutie o poskytnutí zľavy z
poplatku za ubytovanie v študentských domovoch
Po rokovaní operatívnej skupiny Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene
dňa 19. januára 2021 rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil, vydal rozhodnutie o
poskytnutí zľavy z poplatku za ubytovanie na mesiac január 2021 vo výške 100 %
pre študentov, ktorí ku dňu 23. 10. 2020 dočasne opustili ubytovacie priestory v
študentských domovoch TUZVO a uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní na akademický rok 2020/2021.
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