Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene 27. mája 2021 schválil Usmernenie
č. 28 k ďalšiemu uvoľňovaniu protiepidemiologických opatrení na TUZVO
s účinnosťou od 31. 05. 2021.
USMERNENIE TUZVO č. 28
K UVOĽŇOVANIU PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ NA TUZVO
V OBDOBÍ OD 31. 05. 2021 DO ODVOLANIA

Vzhľadom na postupne zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením
COVID-19 v Slovenskej republike a najmä v okrese Zvolen, Krízový štáb Technickej
univerzity vo Zvolene (KŠ TUZVO) dňa 27. 05. 2021 schválil Usmernenie č. 28 k ďalšiemu
uvoľňovaniu protiepidemiologických opatrení na TUZVO s účinnosťou od 31. 05. 2021.
Článok I.
PRÁCA Z DOMU (Home Office)

1. S účinnosťou od 31. 05. 2021 dochádza k ďalšiemu uvoľneniu opatrení a z tohto dôvodu aj
k striktnému obmedzeniu využívania inštitútu práca z domu (Home Office) zamestnancami
TUZVO. O inštitút práce z domu v kombinácii s fyzickou prítomnosťou na pracovisku
môžu s platnosťou od 31. 05. 2021 požiadať výhradne pedagogickí zamestnanci, ktorí pri
práci na pracovisku zdieľajú spoločnú kanceláriu, a to najmä z dôvodu zaistenia
bezproblémového priebehu predmetových skúšok. Povolenie schvaľuje vedúci pracoviska
a dekan fakulty, v prípade OOS vedúci/riaditeľ.
2. V odôvodnených prípadoch, s ohľadom na závažnosť uvádzaných dôvodov (pozn. vek
a zdravotný stav nie sú dôvodom na udelenie výnimky), môžu o povolenie na prácu z domu
požiadať aj iní pedagogickí zamestnanci, pričom sa vyžaduje schválenie tejto žiadosti
vedúcim pracoviska, dekanom fakulty a nakoniec rektorom TUZVO, v prípade OOS
schválenie vedúcim/riaditeľom a rektorom TUZVO.
3. V oboch vyššie uvedených prípadoch sa u týchto zamestnancov vyžaduje dôsledná
evidencia dochádzky.
4. Elektronicky zaslanú žiadosť o povolenie práce z domu je zamestnanec povinný doručiť
vedúcemu pracoviska najneskôr 48 hodín pred nástupom na prácu z domu.
Článok II.
DOKTORANDI

S účinnosťou od 31. 05. 2021 bude obnovené prezenčné vzdelávanie študentov I. a II.
ročníka denného doktorandského štúdia vo všetkých študijných programoch poskytovaných
TUZVO.

Článok III.
UBYTOVANIE - ŠTUDENTSKÝ DOMOV BARINY

1. S účinnosťou od 31. 05. 2021 bude obnovená možnosť ubytovania v Študentskom
domove Bariny pre študentov I. a II. ročníka denného doktorandského štúdia vo všetkých
študijných programov poskytovaných TUZVO a tiež študentov končiacich ročníkov I. a II.
stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí oň požiadajú z dôvodu účasti na štátnych záverečných
skúškach.
2. Pri nástupe na ubytovanie sú študenti TUZVO povinní odovzdať vyplnený a podpísaný
príslušný formulár Čestného vyhlásenia:
a) o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu (príloha 1)

certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, ktorý nesmie byť
starší ako 48 hodín; alebo
b) o prekonaní ochorenia COVID-19, ak má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180

dní (príloha 2); alebo
c) o skutočnosti, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 (príloha 3):
▪
▪

▪

druhou dávkou mRNA vakcíny (napr. vakcína Comirnaty od spoločností Pfizer
a BioNTech alebo Moderna) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní; alebo
prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (napr. vakcína
AstraZeneca, príp. vakcína Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson) a od tejto
udalosti uplynulo viac ako 4 týždne; alebo
prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac
ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od
prekonania ochorenia COVID-19;

d) o skutočnosti, že vzhľadom na svoju zdravotnú diagnózu alebo vek patrí do skupiny

osôb, ktoré majú výnimku z povinnosti testovania sa na ochorenie COVID-19 (príloha
4).
3. V spoločných priestoroch študentského domova sú ubytovaní študenti povinní používať
tvárové rúško a pri vstupe do budovy si dezinfikovať ruky.
4. Počas pobytu v študentskom domove platí zákaz zhromažďovania sa a prijímania
návštev.
5. Poskytovanie ubytovania cudzím osobám je možné v obmedzenom rozsahu, za podmienky
prísneho dodržania ustanovení platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR pre
tento typ prevádzky.

Článok IV.
STRAVOVANIE V ŠTUDENTSKEJ JEDÁLNI
1. S účinnosťou od 31. 05. 2021 začne výdaj stravy v Študentskej jedálni TUZVO, a to

výhradne pre zamestnancov TUZVO a za sprísnených hygienických opatrení,
konzultovaných s RÚVZ vo Zvolene:
a) Vstup do Študentskej jedálne TUZVO bude zabezpečený len cez zamestnaneckú časť

a výstup z jedálne bude zabezpečený cez študentskú časť.
b) stravníci majú možnosť konzumovať jedlo v priestore Študentskej jedálne - bez

nasadeného rúška, alebo odobrať jedlo v jednorazových ekologických obaloch.
c) Počas

konzumácie jedla v priestore Študentskej jedálne môžu pri jednom
stole sedieť maximálne 4 osoby. Vzdialenosť medzi jednotlivými stolmi musí
byť minimálne 2 metre.

d) Príbory, zabalené v servítke budú vydávané zamestnankyňami Študentskej jedálne pri

vydávaní porcie.
e) Výdaj jedál bude prebiehať v zmysle stanoveného harmonogramu pre jednotlivé

pracoviská TUZVO, ktorý bude zverejnený samostatne. Študenti denného
doktorandského štúdia na TUZVO sa stravujú súčasne so zamestnancami TUZVO
v zmysle stanoveného harmonogramu pre dané pracovisko. Pre ostatných študentov
TUZVO ubytovaných v študentskom domove Bariny bude v harmonograme vyhradený
osobitný čas na výdaj jedla.
f)

Medzi jednotlivými skupinami stravníkov bude 10 minútová prestávka, určená na
dezinfekciu priestorov jedálne a povrchov stolov a výdajných pultov, preto je potrebné
dodržiavať určený čas na výdaj jedla.

2. Poskytovanie stravy cudzím osobám (ako prevádzky verejného stravovania) je možné za
podmienky prísneho dodržania ustanovení vyhlášky platnej pre tento typ prevádzky.
Stravovanie cudzích stravníkov nesmie obmedziť výdaj stravy pre zamestnancov a
študentov TUZVO.

Článok V.
BUFET RELAX ÁTRIUM

S účinnosťou od 31. 05. 2021 bude v obmedzenom režime obnovená možnosť konzumácie
jedla a nápojov v interiéri bufetu Relax Átrium, pričom musí byť dodržaná požiadavka na
odstup medzi stolmi minimálne 2 metre a pri 1 stole môžu sedieť maximálne 2 osoby. Pri
konzumácii jedla a nápojov na terase bufetu platí, že vzdialenosť medzi jednotlivými stolmi
musí byť minimálne 2 metre a pri jednom stole môžu v tom istom čase sedieť maximálne 4
osoby.
Článok VI.
PRACOVNÉ CESTY
1. Vyslanie zamestnanca na tuzemskú pracovnú cestu povoľuje s účinnosťou od 31. 05.

2021 vedúci pracoviska /riaditeľ organizačnej súčasti TUZVO, na rektoráte rektor, kvestor.
2. Vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu sa neodporúča. V odôvodnených

prípadoch na zahraničnú pracovnú cestu môže dať súhlas výlučne rektor TUZVO.
Článok VII.
ARBORÉTUM BOROVÁ HORA

S účinnosťou od 31. 05. 2021 bude Arborétum Borová hora poskytovať svoje služby bez
obmedzení, avšak pri dodržaní všetkých aktuálne platných protiepidemiologických opatrení
nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR.
Článok VIII.
PROTIPEPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA NA TUZVO
1. S účinnosťou od 31. 05. 2021 platí povinnosť nosenia tvárového rúška v interiéri

TUZVO a v prípade hromadných podujatí aj v exteriéri (inak sa v exteriéri nosenie
tvárového rúška nevyžaduje), dezinfekcie rúk a zachovávania bezpečného odstupu
medzi osobami, ako aj dodržiavania všetkých ostatných protiepidemiologických opatrení
nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR.
2. S účinnosťou od 31. 05. 2021 sa v priestoroch TUZVO povoľuje realizácia hromadných

podujatí odborného, vedeckého a športového charakteru, avšak s kapacitou na sedenie v
interiéri 25 % a v exteriéri 50 % (max. 500 osôb). Kapacita na státie v interiéri je 50 osôb a
v exteriéri 100 osôb. Informáciu o realizácii týchto podujatí je potrebné zaslať aspoň 72
hodín pred začiatkom realizácie podujatia v elektronickej forme Ing. Blanke
Šlechtovej (ORĽZ) na e-mail: slechtova@tuzvo.sk
.

Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Usmernenie č. 28 bolo prijaté Krízovým štábom TUZVO a schválené rektorom TUZVO

dňa 27. 05. 2021 s účinnosťou odo dňa 31. 05. 2021 a môže podliehať ďalším zmenám a
doplneniam s ohľadom na ďalší vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku.
2. Usmernením č. 28 sa ruší platnosť predchádzajúcich usmernení, s výnimkou Usmernenia
č. 27 k zabezpečeniu protiepidemiologických opatrení pri realizácii predmetových a
štátnych skúšok v letnom semestri akademického roka 2020/2021, ktoré bolo prijaté KŠ
TUZVO dňa 14. 05. 2021.
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