
 

    Informačný e-newsletter Technickej univerzity vo Zvolene                                                             
                                                                                                         Máj  2020 
                    Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 

 
Krízový štáb TUZVO na svojom zasadaní 5. mája 2020 prijal usmernenia, 

ktoré boli vypracované v súvislosti so zabezpečením dodržiavania 

hygienických a protiepidemiologických opatrení s cieľom bezpečnosti a 

ochrany zdravia zamestnancov a študentov Technickej univerzity vo Zvolene 

počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s rizikom ohrozenia verejného 

zdravia ochorením COVID-19. 

USMERNENIE Č. 1 PRE SLUŽBUKONAJÚCICH ZAMESTNANCOV NA 

VRÁTNICIACH A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV A ŠTUDENTOV TUZVO PRI MERANÍ TELESNEJ TEPLOTY A RIEŠENÍ 

KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ. Usmernenie bližšie špecifikuje postup pri meraní telesnej teploty osobám vstupujúcim do priestorov 

Technickej univerzity vo Zvolene,  najmä postup riešenia situácií spojených s nameraním hodnoty telesnej teploty 38 °C a viac. 

USMERNENIE Č. 2 POSKYTOVANIE OOPP NA OBDOBIE TRVANIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM 

COVID-19. Usmernenie bližšie špecifikuje poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky a postup pri ich distribúcii 

medzi jednotlivých zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene.  

USMERNENIE Č. 3 ZABEZPEČENIE DODRŽIAVANIA PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ NA PRACOVISKU. Usmernenie 

bližšie špecifikuje jednotlivé opatrenia prijaté Technickou univerzitou vo Zvolene v súvislosti s rizikom ohrozenia verejného 

zdravia ochorením COVID-19. 

USMERNENIE Č. 4 ZABEZPEČENIE PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ PRI REALIZÁCII ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 

A PREDMETOVÝCH SKÚŠOK V LETNOM SEMESTRI AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020 V ČASE TRVANIA MIMORIADNEJ 

SITUÁCIE VYHLÁSENEJ V SÚVISLOSTI S RIZIKOM OCHORENIA COVID-19. Usmernenie bližšie špecifikuje protiepidemiologické 

opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré je nutné zabezpečiť a dodržiavať v čase 

trvania mimoriadnej situácie až do odvolania. 

USMERNENIE Č. 5 DEZINFEKCIA PRIESTOROV V BUDOVÁCH A OBJEKTOCH TUZVO POČAS TRVANIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

VYHLÁSENEJ V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19. Usmernenie bližšie špecifikuje postupy a frekvenciu dezinfekcie 

všetkých priestorov TUZVO, najmä podlahových a dotykových plôch (napr.: kľučky, madlá, zábradlia, výťahy) a sanitárneho 

zariadenia.  

Znenie všetkých usmernení, ako aj čestných vyhlásení na: https://www.tuzvo.sk/sk/krizovy-stab-tuzvo-prijal-nove-usmernenia 

Krízový štáb TUZVO 12. mája 2020 prijal Usmernenie č. 6 k stravovaniu v 

Študentskej jedálni TUZVO 

V súlade s čl. III. Usmernenia č. 3 o zabezpečení dodržiavania protiepidemiologických 

opatrení na pracoviskách TUZVO, dňom 18. 05. 2020 začne výdaj stravy v Študentskej 

jedálni TUZVO pre zamestnancov za sprísnených hygienických opatrení konzultovaných s 

RÚVZ vo Zvolene. Usmernenie je zverejnené na webovom sídle TUZVO: 

https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-c-6-ks-tuzvo-stravovanie-v-studentskej-jedalni-tuzvo 

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene prijal dňa 14. mája 2020 Usmernenie č. 7 pre povolenie práce 

z domu a vysielanie zamestnancov TUZVO na tuzemské pracovné cesty. 

Usmernenie č. 7 pre povolenie práce z domu (Home office) bolo vypracované v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a 

ochrany zdravia zamestnancov a študentov Technickej univerzity vo Zvolene počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s 

rizikom ohrozenia verejného zdravia ochorením COVID-19 . Usmernenie č. 7 nadväzuje na Časový harmonogram uvoľňovania 

opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR a opatrení prijatých Krízovým štábom TUZVO v súvislosti s rizikom 

ohrozenia verejného zdravia ochorením COVID-19, pričom bližšie špecifikuje prípadné možnosti práce z domu aj po termíne 

18. 05. 2020 až do odvolania. Zároveň obsahuje aj usmernenie o vyslaní zamestnancov na tuzemské pracovné cesty. 
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TUZVO končí s indexmi 

Vedenie Technickej univerzity vo Zvolene odobrilo princípy a 22. mája 2020 Krízový štáb 

TUZVO schválil Usmernenie č. 8 k používaniu výkazu o štúdiu, ktoré bolo prijaté pre 

zabezpečenie a ochranu zdravia zamestnancov a študentov Technickej univerzity vo 

Zvolene v súvislosti s mimoriadnou situáciou a rizikom ohrozenia verejného zdravia 

ochorením COVID-19. Podľa tohto usmernenia sa v súvislosti s hodnotením študentov 

neodporúča používať výkaz o štúdiu, to znamená, že skúšajúci učiteľ zapíše výsledné 

hodnotenie skúšky do skúškovej správy v UIS a študent nebude predkladať výkaz o štúdiu 

– index na zapísanie výsledného hodnotenia skúšky. Výkaz o štúdiu sa nepoužije ani pri skončení štúdia, teda študenti nebudú 

odovzdávať výkaz o štúdiu – index na kontrolu pri skončení štúdia.  Toto usmernenie platí pre všetky formy a stupne štúdia 

na TUZVO s tým, že do budúcnosti sa pre ďalšie akademické roky predpokladá úplné zrušenie používania výkazov o štúdiu – 

indexov a úprava tejto otázky bude zapracovaná a predložená na schválenie do najbližšieho zasadnutia Akademickému senátu 

TUZVO v súvislosti s novelizáciou Študijného poriadku TUZVO. 

 

Zamestnanci TUZVO sa postupne vracajú na pracoviská, ale prioritou zostáva ich 

zdravie 

Keďže sa situácia so šírením koronavírusu na Slovensku, po viac ako dvoch mesiacoch, 

zlepšila  od pondelka 18. mája 2020 sa do práce na TUZVO vrátilo takmer 600 

zamestnancov. Nábehová fáza nástupu zamestnancov na pracoviská sa riadi podľa 

harmonogramu, ktorý bol vypracovaný na základe poznatkov z vývoja epidemiologickej 

situácie. Berie do úvahy všetky platné usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, uznesenia Vlády SR a odporúčania 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene (RÚVZ). TUZVO postupne pokračuje v uvoľňovaní opatrení. Reštart 

je plynulý a doposiaľ nedostatky neboli zaznamenané. V súlade s čl. III. Usmernenia č. 3 o zabezpečení dodržiavania 

protiepidemiologických opatrení na pracoviskách TUZVO dňom 18. mája 2020 začal aj výdaj stravy v študentskej jedálni pre 

zamestnancov za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení konzultovaných s RÚVZ vo Zvolene. Rektor prof. Rudolf 

Kropil vyzdvihol disciplinovanosť zamestnancov a dodržiavanie všetkých usmernení. Dňa 22. mája 2020 prišiel na TUZVO 

skontrolovať dodržiavanie prijatých protiepidemiologických opatrení regionálny hygienik RÚVZ vo Zvolene Mgr. MUDr. Viktor 

Kosmovský, MPH, MHA, ktorý skonštatoval, že stav je veľmi dobrý, dodržiavajú sa všetky opatrenia tak, ako boli s RÚVZ vo 

Zvolene odkonzultované. Zamestnanci sú disciplinovaní a žiadne pochybenia nevidel. Zároveň však dodal, že RÚVZ vo Zvolene 

bude v kontrolách dodržiavania opatrení pokračovať. 

 

Rektor TUZVO informoval verejnosť prostredníctvom RTVS o aktuálnej situácii 

so šírením koronavírusu, ktorá sa sa výrazne dotkla aj študentov študujúcich v 

zahraničí 

Rektor TUZVO a prezident SRK prof. Rudolf Kropil pre RTVS uviedol: „Vzhľadom na 

súčasnú situáciu pandémie COVID-19 predpokladáme aj u študentov určitú 

cestovateľskú opatrnosť. Na Slovensku však máme veľa výborných vysokých škôl, ktoré 

poskytujú vzdelanie na vysokej úrovni a sú pripravené prijať študentov, ktorí 

uprednostnia štúdium na Slovensku.“ 

Reportáž odvysielala RTVS v hlavných správach 14. 5. 2020 o 19:30 hod (https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/226956) 

a Rádio Žurnál RTVS 13. 5. 2020 v spravodajstve o 12:00 hod. 

(https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/1336116?fbclid=IwAR0jA71pX4E_z1Y8MycpCx7zzIa0YKq37qLJ4FP_eh_w2V2XSw6Bj2Sh

vWs) 
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