
Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene na svojom rokovaní  14. mája 2021 

prijal opatrenia vo vzťahu k zabezpečeniu protiepidemiologických opatrení pri 

realizácii predmetových a štátnych skúšok v letnom semestri akademického 

roka 2020/2021. 

USMERNENIE č. 27 

ZABEZPEČENIE PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ 

PRI REALIZÁCII PREDMETOVÝCH A ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 

V LETNOM SEMESTRI AR 2020/2021 

Vychádzajúc z aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v 

Slovenskej republike a v okrese Zvolen, ako aj odporúčania a opatrenia nariadeného v tejto 

súvislosti Úradom verejného zdravotníctva SR (ďalej len ÚVZ SR), Krízový štáb Technickej 

univerzity vo Zvolene (ďalej len „KŠ TUZVO“) na svojom rokovaní dňa 14. 05. 2021 prijal 

opatrenia vo vzťahu k zabezpečeniu protiepidemiologických opatrení pri realizácii 

predmetových a štátnych skúšok v letnom semestri akademického roka 2020/2021. 

Článok I. 

Predmetové skúšky 

1. Predmetové skúšky budú realizované výlučne dištančnou metódou s využitím dostupných 

aplikácií. Z dôvodu ochrany identity študenta odporúčame využívať najmä aplikáciu 

Microsoft Teams. 

2. V odôvodnených prípadoch, po schválení žiadosti o vykonanie komisionálnej skúšky 

podanej v zmysle študijného poriadku TUZVO dekanom / prorektorom pre pedagogickú 

prácu a následne rektorom, možno komisionálne skúšky realizovať aj za fyzickej 

prítomnosti študentov a za súčasného dodržania nasledovných opatrení: 

Skúšajúci pedagógovia 

a) Vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 

metre. 

b) Každý skúšajúci musí byť chránený respirátorom/rúškom (v zmysle platných nariadení ÚVZ 

SR) a musí používať vlastné písacie potreby. 

c) Je potrebné obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, priebežne sledovať svoj 

zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.). 

Študenti 

a) Študenti majú stanovený časový harmonogram, pričom čas stanovený na skúšanie 

jedného študenta bude maximálne 50 minút. 



b) Študenti budú pozývaní do miestnosti po jednom. 

c) Každý študent musí byť chránený respirátorom/rúškom (v zmysle platných nariadení ÚVZ 

SR) a môže používať len vlastné písacie potreby. 

d) Je potrebné obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, priebežne sledovať svoj 

zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.) 

e) Pri vstupe do skúškovej miestnosti je študent povinný odovzdať vyplnený a podpísaný 

príslušný formulár Čestného vyhlásenia: 

e1) 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 

e2) o prekonaní ochorenia COVID-19, ak má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 

dní (príloha 2); alebo 

e3) 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; 

e4) 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). 

Článok II. 

Štátne skúšky 

1. Podrobný harmonogram štátnych skúšok si samostatne stanovia jednotlivé fakulty a 

UŠP. 

2. Štátne skúšky v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia budú prebiehať za fyzickej 

prítomnosti študentov. Bez fyzickej prítomnosti študentov budú prebiehať len v 

ojedinelých prípadoch, najmä u zahraničných študentov. Pre štátne skúšky na III. 

stupni vysokoškolského štúdia platia tieto usmernenia a opatrenia primerane. 

Predmetové skúšky na III. stupni vysokoškolského štúdia je možné vykonávať aj 

dištančnou metódou. 



3. Štátne skúšky za fyzickej prítomnosti študentov budú realizované len vo väčších 

miestnostiach za dodržania nasledovných epidemiologických opatrení: 

Skúšková miestnosť a skúšobná komisia 

a) Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov. 

b) Vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov bude minimálne 2 

metre. 

c) Každý skúšajúci musí byť chránený respirátorom/rúškom (v zmysle platných nariadení 

ÚVZ SR) a musí používať vlastné písacie potreby. 

d) Je potrebné obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, priebežne sledovať svoj 

zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.). 

e) Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania 

skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed pre členov 

skúšobných komisií, v trvaní min. 30 minút. Pri konzumácii jedla je povinnosť 

dodržiavať 2-metrovú bezpečnú vzdialenosť medzi konzumujúcimi osobami v 

miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú komisiu v oddelenom 

čase. 

f) Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo 

vyvetrať. 

g) Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania 

rúk. 

Študenti 

a) Študenti vykonajú štátne skúšky podľa stanoveného harmonogramu, kde čas 

stanovený na skúšanie jedného študenta bude maximálne 50 minút. 

b) V rámci skúšok pozývať študentov do miestnosti maximálne po dvoch, dodržiavať 

minimálne 2-metrovú bezpečnú vzdialenosť medzi študentmi. 

c) Každý študent musí byť chránený rúškom / respirátorom (v zmysle platných nariadení 

ÚVZ SR), môže používať len vlastné písacie potreby. 

d) Je potrebné obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, priebežne sledovať svoj 

zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.). 

e) Pri vstupe do skúškovej miestnosti je študent povinný odovzdať vyplnený a podpísaný 

príslušný formulár Čestného vyhlásenia: 



e1) 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 

e2) o prekonaní ochorenia COVID-19, ak má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní 

(príloha 2); alebo 

     e3) 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; 

e4) 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). 

f) Prístup verejnosti bude možný len za striktného dodržania protiepidemiologických 

opatrení. 

Článok III. 

Odovzdanie záverečných prác študentov končiacich ročníkov I. a II. stupňa 

vysokoškolského štúdia 

Záverečné práce sa budú odovzdávať v elektronickej forme prostredníctvom univerzitného 

informačného systému (ďalej len „UIS“). Termíny a podmienky pre odovzdávanie tlačenej 

verzie záverečnej práce, podpísanej licenčnej zmluvy a protokolu o kontrole originality si 

stanovia jednotlivé fakulty a UŠP vo svojich usmerneniach. 

Článok IV. 

Ubytovanie študentov v skúškovom období 

1) Ubytovanie študentov v študentských domovoch TUZVO bude počas skúškového obdobia 

v letnom semestri akademického roka 2020/2021 poskytnuté výlučne študentom TUZVO, 

a to len na nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na vykonanie komisionálnej alebo štátnej 

skúšky. O podmienkach a termínoch obnovenia služby poskytovania ubytovania svojim 

študentom bude TUZVO, v závislosti vývoja epidemiologickej situácie v okrese Zvolen 



(okres Zvolen sa musí v zmysle platného COVID Automatu nachádzať v II. stupni 

ostražitosti – oranžová farba), informovať na svojom webovom sídle. 

2) Za účelom ubytovania študentov TUZVO počas skúškového obdobia v letnom semestri 

akademického roka 2020/2021 v študentských domovoch TUZVO žiadame študentov 

TUZVO I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia (s výnimkou študentov končiacich ročníkov 

vysokoškolského štúdia), s trvalým pobytom na území SR, aby sa v termíne od 18. 05. 2021 

do 02. 06. 2021 vysťahovali zo svojich izieb, a to v prvej fáze zo Študentského domova 

Bariny. V druhej fáze je plánované odubytovanie Študentského domova Ľ. Štúra, a to v 

termíne do 30. 06. 2021. Presný harmonogram a postup odubytovania bude rozoslaný do 

emailových schránok študentov. 

3) Pri vstupe do priestorov študentských domovov TUZVO za účelom odubytovania sa sú 

študenti povinní odovzdať riadne vyplnený a podpísaný príslušný formulár Čestného 

vyhlásenia vo vzťahu k ochoreniu COVID – 19, viď článok I. bod 2 tohoto Usmernenia. 

4) Proces administratívneho a technického ukončenia ubytovania študentov zabezpečia 

určení prevádzkoví zamestnanci študentských domovov, ktorí budú zároveň dohliadať na 

dodržiavanie stanovených postupov a hygienických predpisov. 

Článok V. 

Promócie študentov TUZVO 

Slávnostné promócie absolventov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia vo všetkých študijných 

programoch uskutočňovaných TUZVO v akademickom roku 2020/2021 sa z dôvodu 

predchádzania negatívneho vývoja epidemiologickej situácie na Technickej univerzite vo 

Zvolene, ako aj v meste Zvolen neuskutočnia. 

Článok VI. 

Zápisy do prvých ročníkov 

1) Zápisy študentov do prvých ročníkov v akademickom roku 2021/2022 bude možné 

realizovať obidvoma metódami, t. j. dištančnou metódou alebo za fyzickej prítomnosti 

študentov. Harmonogram, metódu a podmienky zápisu študentov do prvých ročníkov si 

stanovia jednotlivé fakulty a UŠP individuálne. 

2) Pri realizácii zápisu do prvých ročníkov v akademickom roku 2021/2022 za fyzickej 

prítomnosti študentov platia nasledovné opatrenia: 

a) Pri zápise sú študenti povinní odovzdať riadne vyplnený a podpísaný príslušný 

formulár Čestného vyhlásenia vo vzťahu k ochoreniu COVID – 19, viď článok I. bod 2 

tohoto Usmernenia. 



a) Vstup do budovy je študentom povolený na zápis výlučne v stanovený deň a v časovom 

intervale podľa určeného harmonogramom. 

b) Maximálna kapacita je 50 študentov / 2 hodiny / 1 poslucháreň. Vstup je povolený 

výhradne študentom požadujúcim zápis, t. j. bez sprevádzajúcich osôb. 

c) Študenti sú už pri vstupe do budovy a tiež pri pobyte v jej priestoroch povinní chrániť 

sa respirátorom / tvárovým rúškom (v zmysle platných nariadení ÚVZ SR). Pri vstupe 

do budovy, resp. posluchárne, sú povinní dezinfikovať si ruky. Pri písaní používať 

vlastné pero. 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

1) Osoby s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými príznakmi 

COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam sú z účasti na skúškach 

vylúčené, vrátane pedagógov. 

2) V priestoroch univerzity musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné 

prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy 

pracovných plôch, kľučky a madlá a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. 

Po celý čas je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 

4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed pre členov skúšobných komisií, v 

trvaní maximálne 30 minút. 

3) Ďalšie podmienky pre uskutočňovanie pedagogických procesov na všetkých stupňoch 

vysokoškolského štúdia si podrobnejšie stanovia jednotlivé fakulty a UŠP vo svojich 

vnútorných usmerneniach. 

4) Toto Usmernenie č. 27 bolo prijaté Krízovým štábom TUZVO dňa 14. 05. 2021 a týmto 

dňom nadobúda účinnosť. 
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