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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Rektor Technickej univerzity vo Zvolene sa prostredníctvom
videonahrávky prihovoril študentom a zamestnancom univerzity pred
celoplošným testovaním na ochorenie Covid-19
Rektor vo svojom príhovore požiadal zamestnancov, ako aj študentov, aby sa
zúčastnili testovania na ochorenie Covid-19, pričom zamestnanci si môžu zvoliť typ
testu. Môžu sa zúčastniť pripravovaného celoplošného testovania na
ochorenie metódou antigénových testov v ľubovoľnom odbernom mieste alebo sa
prihlásiť na PCR test u ľubovoľného oprávneného súkromného poskytovateľa tejto metódy testovania. Taktiež požiadal
všetkých o trpezlivosť a ohľaduplnosť, ako aj o sledovanie informácií zverejnených Technickou univerzitou vo Zvolene, keďže
pokyny
sa
môžu
zmeniť
aj
počas
víkendových
dní.
Videonahrávka
je
prístupná
tu:
https://www.youtube.com/watch?v=UFIif343_wc

Rektori desiatich slovenských univerzít sa dohodli na vzniku
Konzorcia slovenských univerzít U10+
Konzorcium U10+ vytvára podmienky pre integráciu vzdelávacej a
vedeckovýskumnej infraštruktúry, intelektuálnej kapacity takmer 4 000
tvorivých zamestnancov a viac ako 50 000 študentov. Projektové tímy
týchto univerzít momentálne predstavujú dominantný, takmer 60percentný podiel na financovaní slovenských univerzít a SAV z
prostriedkov Horizontu 2020. Konzorcium nadobudne právnu
spôsobilosť zápisom do registra konzorcií vysokých škôl, ktorý je súčasťou registra vysokých škôl. Právna subjektivita a všetky
akademické práva a slobody členov konzorcia zostávajú zachované v plnom rozsahu. Vznik U10+ je vyústením zámerov
Memoranda o spolupráci slovenských univerzít, ktoré bolo podpísané 22. októbra 2019. Zakladajúcimi členmi konzorcia sú
Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove, Technická univerzita
vo Zvolene, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita J. Selyeho v
Komárne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v
Trnave. Sídlom konzorcia je Technická univerzita vo Zvolene. V súlade so súčasným trendom výskumného dopytu
Konzorcium slovenských univerzít U10+ chce prepojiť univerzity pôsobiace na rozličných stupňoch hodnotového reťazca a
poskytnúť komplexné riešenia aplikovateľné v krátkodobom horizonte a s celospoločenským dosahom. Veľké globálne výzvy
ako chudoba, potravinová bezpečnosť, urbanizácia, migrácia, klimatické zmeny, kreatívny priemysel nie je možné riešiť bez
funkčného prepojenia jednotlivých prvkov výskumného ekosystému. Cieľom je vytvárať synergie v rámci špičkových
medzinárodných výskumov. Toto unikátne konzorcium univerzít má ako jediné na Slovensku kapacitu ponúknuť hardvér aj
softvér zručností pri riešení globálnych výziev pomocou best practice zo Slovenska. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/vzniklonove-konzorcium-slovenskych-univerzit-u10
Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene v reakcii na Uznesenie vlády SR prijal na svojom rokovaní dňa 23.
októbra 2020 Usmernenie č. 22
V zmysle uznesenia vlády SR k návrhu na rozšírenie vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. 09. 2020 KŠ TUZVO v reakcii na vyššie uvedené Uznesenie
KŠ TUZVO prijal nové opatrenia. Týkali sa: 1. Zabezpečenia pedagogického procesu a prevádzky TUZVO, 2. Pracovných ciest
zamestnancov TUZVO, 3. Ubytovania v študentských domovoch, 4. Stravovania, 5. Ďalších protiepidemiologických opatrení
na TUZVO.
Spomedzi prijatých opatrení vyberáme:
KŠ TUZVO rozhodol o predĺžení výučby dištančnou metódou na celý zimný semester akademického roku 2020/2021 vo
všetkých študijných programoch poskytovaných TUZVO vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, v dennej i

externej forme. S účinnosťou od 26. 10. 2020 do odvolania zakázal realizáciu všetkých tuzemských a zahraničných
pracovných ciest, vrátane už schválených pracovných ciest. KŠ TUZVO dôrazne odporučil študentom ubytovaným v
študentských domovoch TUZVO, aby najneskôr 23. 10. 2020 opustili ubytovacie priestory TUZVO. Ubytovanie v študentských
domovoch TUZVO od 24. 10. 2020 zostalo k dispozícii pre všetkých ubytovaných zahraničných študentov a tých študentov,
ktorí prejavili záujem zostať v ubytovacích priestoroch z osobných alebo študijných dôvodov. Stravovanie študentov a
zamestnancov TUZVO Krízový štáb povolil výlučne formou odberu jedla v študentskej jedálni do obedového (menu) boxu.
Znenie celého Usmernenia č. 22 je zverejnené na webovom sídle TUZVO: https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-ks-tuzvo-c22-opatrenia-tuzvo-prijate-v-ramci-vyhlasenia-nudzoveho-stavu-v-sr
DODATOK č. 1 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 22
Vychádzajúc z aktuálnej epidemiologickej situácie v SR, KŠ TUZVO na svojom rokovaní dňa 28. 10. 2020 vyhodnotil opatrenia
prijaté dňa 23. 10. 2020 formou Usmernenia č. 22 a vzhľadom na vývoj situácie - predpoklad realizácie celoplošného
testovania a dostupnosť dvoch odporúčaných metód testovania na ochorenie COVID-19, rozhodol o zmene niektorých
opatrení.
Z Dodatku č. 1 vyberáme:
KŠ TUZVO odporučil všetkým zamestnancom TUZVO zúčastniť sa testovania na ochorenie COVID-19, pričom zamestnanci
si mohli zvoliť možnosť zúčastniť sa pripravovaného celoplošného testovania metódou antigénových testov v ľubovoľnom
odbernom mieste. Ak sa zamestnanec z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnil na celoplošnom testovaní, mohol sa prihlásiť na
PCR test u ľubovoľného oprávneného súkromného poskytovateľa tejto metódy testovania ako samoplatca, pričom Technická
univerzita vo Zvolene, po predložení pokladničného dokladu, preplatí 50 % z preukázaných nákladov na 1 PCR test každému
zamestnancovi TUZVO, ktorý absolvoval túto metódu testovania.
Znenie celého Dodatku č. 1 k Usmerneniu č. 22 je zverejnené na webovom sídle TUZVO: https://www.tuzvo.sk/sk/dodatokc-1-k-usmerneniu-c-22-zo-dna-23-10-2020-opatrenia-tuzvo-prijate-v-ramci-vyhlaseneho
Technická univerzita vo Zvolene prešla dňom 26. 10. 2020 výlučne na dištančné vzdelávanie
V nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020, ktorým boli prijaté ďalšie opatrenia v rámci vyhláseného
núdzového stavu na Slovensku a odporúčanie generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR z 23. októbra 2020
Technická univerzita vo Zvolene prešla dňom 26. 10. 2020 na vzdelávanie výlučne využitím dištančných metód a prerušila
akékoľvek vzdelávacie činnosti realizované prezenčnou metódou vo všetkých stupňoch štúdia. Študijné aktivity, ktoré si
vyžadovali fyzickú prítomnosť (napr. práca v laboratóriách) sa prerušili a presunuli sa na neskoršie obdobie. V tejto súvislosti
sa nemohli realizovať ani zasadnutia a rokovania kolektívnych samosprávnych orgánov a správnej rady. V prípade, nutnosti
ich rokovania bolo odporučené uskutočňovať ich výhradne využitím videokonferencie alebo IKT. Viac na:
https://www.tuzvo.sk/sk/obmedzenia-platne-na-tuzvo-od-26-10-2020-v-suvislosti-so-zakazom-vychadzania
Usmernenie KŠ TUZVO č. 21 z 12. októbra 2020
Toto usmernenie reflektovalo protiepidemiologické opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom dňa 11. 10. 2020 v
súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Usmernenie upravovalo Metódu výučby,
Doktorandov, Prácu z domu, Pracovné cesty, Ubytovanie v študentských domovoch, Stravovanie a ďalšie
protiepidemiologické
opatrenia
prijaté
na
TUZVO.
Celé
znenie
Usmernenia
č.
21
KŠ
TUZVO:
https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-krizoveho-stabu-tuzvo-c-21-z-12-oktobra-2020
Krízový štáb TUZVO na zasadnutí dňa 8. októbra 2020 schválil prechod na kombinovanú metódu vzdelávania na
Technickej univerzite vo Zvolene.
Kombinovaná metóda vzdelávania na TUZVO začala 12. októbra 2020. Krízový štáb ponechal v kompetencii gestora
predmetu rozhodnúť o konkrétnej metóde výučby. Podmienky a pravidlá kombinovanej metódy vzdelávania boli upravené
v Usmernení Krízového štábu TUZVO č. 20.

Usmernenie KŠ TUZVO č. 20 z 8. októbra 2020
Toto usmernenie špecifikovalo protiepidemiologické opatrenia prijaté Krízovým štábom Technickej univerzity vo Zvolene
dňa 8. októbra 2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 a to vo vzťahu k pedagogickému procesu na TUZVO na obdobie
od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020. Usmernenie upravovalo Metódu výučby, ktorá v tomto období začala prebiehať
kombinovanou metódou v zmysle zverejnených harmonogramov výučby, pričom o metóde výučby u jednotlivých
predmetov, t. j. prezenčnej alebo dištančnej, rozhodovala zodpovedná osoba za predmet a Hlavné cvičenia, ktoré takisto

začali prebiehať v súlade s vopred stanoveným harmonogramom. Celé znenie Usmernenia č. 21 KŠ TUZVO:
https://www.tuzvo.sk/sk/tuzvo-prechadza-na-kombinovanu-metodu-vzdelavania
Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene na svojom zasadnutí 2. októbra 2020
rozhodla o pozastavení záujmovej krúžkovej činnosti na Technickej univerzite vo Zvolene
Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii
výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19, operatívna pracovná skupina
Technickej univerzity vo Zvolene rozhodla o dočasnom pozastavení záujmovej krúžkovej činnosti študentov na TUZVO,
okrem nevyhnutých činností špecializovaných záujmových krúžkov (napr. sokoliarsky krúžok, Aqua Terra); o výučbe telesnej
výchovy teoretickou formou a o dočasnom pozastavení činnosti Folklórneho súboru Poľana a ďalších umeleckých aktivít v
priestoroch TUZVO (nácviky spevokolu, hudobných skupín, ap.).
Na základe rozhodnutia Krízového štábu TUZVO zo dňa 1. októbra 2020 sa na Technickej univerzite vo Zvolene
pokračuje v prezenčnej metóde výučby
Predseda KŠ TUZVO prof. Rudolf Kropil konštatoval, „Momentálna epidemiologická situácia na univerzite, kedy v súčasnosti
nemáme žiadneho pozitívne testovaného študenta ani zamestnanca, nám dovolila prijať takéto rozhodnutie. Avšak, pri
akejkoľvek zmene epidemiologickej situácie, KŠ TUZVO operatívne zasadne a prijme v tejto veci ďalšie rozhodnutie,“. Ďalej
uviedol „Je na zodpovednosti nás všetkých, zamestnancov a aj študentov, aby sme dodržiavali všetky protiepidemiologické
opatrenia prijaté KŠ TUZVO a Ústredným krízovým štábom SR, ako aj dodržiavali pokyny Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.“
Výučba na TUZVO pokračovala prezenčnou metódou aj v týždni od 5. októbra 2020. Vo výnimočných prípadoch bola
povolená aj dištančná metóda vzdelávania.
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