
  

 
 
 
 
 
 
 

Vec 
Oznámenie o prevádzke v budovách TU vo Zvolene počas hromadnej dovolenky 
 
 V zmysle § 111 ods. 2 Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy bola na TU vo Zvolene 
vyhlásená hromadná dovolenka v dňoch 27.12.2021 až 07.01.2022 (nástup do práce 10.01.2022). 
V súvislosti s hromadnou dovolenkou bude prevádzka v budovách TU vo Zvolene a Študentskej 
jedálne (ďalej aj „ŠJ“) nasledovná: 
 
1. Prevádzka ŠJ končí 22.12.2021 (t. j. streda) výdajom objednaných obedov v čase                       

od 11.00 h do 13.30 h. 
 
2. Prevádzka bufetu ATRIUM RELAX končí 21.12.2021 (t. j. utorok)  o 15.00 h. 

Dôvody ukončenia prevádzky v danom čase:  
- dňa 22.12.2021 (t. j. streda) bude vykonaná riadna inventarizácia pokladne, bufetu ATRIUM 

RELAX a skladov ŠJ v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Zb., 
- dňa 23.12.2021 (t. j. štvrtok) bude vykonaná sanitácia a upratovanie priestorov kuchyne 

a výdajne ŠJ. 
 

3. Zamestnanci, ktorí 23.12.2021 (t. j. štvrtok) odpracujú viac ako štyri hodiny, majú nárok na 
náhradné stravovanie. Záujem o náhradné stravovanie je potrebné nahlásiť vopred – najneskôr     
do 13.12.2021 (t. j. pondelok) na ORĽZ p. A. Beňovej (klapka 6 117, benova@tuzvo.sk). 
Stravné kupóny si prevezme zamestnanec oproti podpisu 21.12.2021 (t. j. utorok) v pevnom 
pracovnom čase na ORĽZ, č. dv. B323.  

 
4. Pokladňa ŠJ uzatvára príjem hotovosti 22.12.2021 (t. j. streda) o 11.00 h. 
 
5. Prevádzka ŠJ v roku 2022 začína 10.01.2022 (t. j. pondelok) výdajom objednaných obedov                    

od 11.00 h. Obed je potrebné si objednať v zmysle platného jedálneho lístka cez stravovací 
systém KREDIT najneskôr do 23.12.2021 (t. j. štvrtok) do 12.00 h.   

 
6. Všetky budovy TU vo Zvolene budú v priebehu hromadnej dovolenky uzavreté a vykurovanie 

bude v režime temperovania (+10 °C). V záujme zabezpečenia prístupu k informáciám budú 
dňa 29.12.2021 (t. j. streda) a 03.01.2022 (t. j. pondelok) budovy TU vo Zvolene otvorené 
pre určených zamestnancov v čase od 08.00 h do 15.00 h.  

 
7. Zamestnanci Rektorátu (EO, OIP, ORĽZ) majú povolený vstup do budovy TU                           

vo Zvolene podľa pokynov svojich vedúcich tak, aby splnili úlohy v danom čase. 
 

miesto, dňa:  Zvolen, 02.11. 2021   
vybavuje:  doc. Ing. Josef Drábek, CSc. 
tel.:  045/5206 104 
e-mail:  kvestor@tuzvo.sk 

naša značka:  R–11135/2021  

 
 

Všetkým zamestnancom 
Technickej univerzity vo Zvolene 
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8. Pošta bude doručená a rozdelená dňa 29.12.2021 (t. j. streda) a dňa 03.01.2022                                   
(t. j. pondelok) do 13.00 h. 

 
9. Dňa 03.01.2022 (t. j. pondelok) je potrebné odsúhlasiť dochádzku za mesiac december 2021. 

 
10. Do areálu FEE bude v uvedených dňoch vstup len cez hlavný vchod TU vo Zvolene. 
 
11. Služby na vrátniciach SLDK a FT v uvedených hodinách a v uvedené dni (29.12.2021 

a 03.01.2022) zabezpečia zamestnanci vrátnic. 

 
 

S pozdravom 

                doc. Ing. Josef Drábek, CSc., v. r. 
                                         kvestor 


