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Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene (KŠ TUZVO) na svojom zasadnutí  

dňa 30. júna 2020 prerokoval aktuálny stav týkajúci sa ďalšieho uvoľňovania 

protiepidemiologických opatrení na TUZVO, realizácie promócií a zápisov študentov  

do I. ročníka akademického roku 2020/2021: 

 

I. Ďalšie uvoľňovanie opatrení na TUZVO 

 

      Dopĺňa sa zoznam bezpečných krajín z Usmernení KŠ TUZVO č. 10 a 11, do ktorých 

je možné vycestovať na zahraničnú služobnú cestu. Ide najmä o krajiny: Čierna Hora, 

Monako, Faerské ostrovy a Poľsko. V prípade Poľska je však nevyhnutné dôkladne zvážiť 

potrebu vycestovania do oblasti Sliezskeho vojvodstva, a to vzhľadom na nepriaznivú 

epidemiologickú situáciu v danej oblasti. Podobne v prípade Českej republiky, najmä 

v súvislosti s posledným nárastom počtu osôb s ochorením COVID-19, neodporúčame 

zamestnancom cestovať do oblastí s nárastom počtu osôb, u ktorých sa ochorenie COVID-19 

potvrdilo.  

V prípade nevyhnutnej potreby vycestovania do takejto oblasti alebo inej rizikovej 

krajiny je potrebné, aby po návrate pred nástupom do zamestnania zamestnanci podstúpili 

dobrovoľnú 14-dňovú karanténu. 

 

II. Promócie študentov TUZVO 

 

      Z dôvodu aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením 

COVID-19 na Slovensku a vzhľadom na riziká, ktoré z nej pre bezpečnosť zamestnancov a 

študentov TUZVO vyplývajú, sa v akademickom roku 2019/2020 rušia slávnostné promócie 

študentov TUZVO v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia vo všetkých študijných 

programoch uskutočňovaných na TUZVO. 

 

III. Zápisy študentov TUZVO na štúdium do I. ročníka akademického roku 2020/2021 

 

      S cieľom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a študentov 

Technickej univerzity vo Zvolene v súvislosti s rizikom ohrozenia verejného zdravia 

ochorením COVID-19 počas zápisov študentov platia nasledovné opatrenia: 
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1. Zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho 

respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná 

zostať v domácej izolácii. 

2. V dňoch konania zápisov študentov na štúdium do akademického roka 2020/2021 

pokračuje meranie telesnej teploty zamestnancov a študentov vstupujúcich do hlavnej 

budovy TUZVO a budovy Fakulty techniky. S týmto opatrením súvisí zatvorenie 

vedľajších vchodov do hlavnej budov a požiadavka na realizáciu zápisov študentov 

výhradne vo veľkých posluchárňach nachádzajúcich sa v hlavnej budove TUZVO alebo 

v budove Fakulty techniky. 

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

intervale podľa určeného harmonogramom. 

4. Harmonogram zápisov študentov je stanovený. Maximálna kapacita je 40 študentov / 2 

hod. / 1 poslucháreň. Vstup je povolený výhradne študentom požadujúcim zápis, t. j. bez 

sprevádzajúcich osôb.  

5. Študenti sú už pri vstupe do budovy a tiež pri pobyte v jej priestoroch povinní chrániť sa 

tvárovým rúškom. Pri vstupe do budovy, resp. posluchárne, sú povinní dezinfikovať si 

ruky alebo použiť jednorazové rukavice. Pri písaní používať vlastné pero. 

6. Platí zákaz podávania rúk. 

7. Pri zápise sú študenti povinní odovzdať vyplnený formulár Čestného vyhlásenia,  

v ktorom vyhlasujú, že na sebe nepozorujú príznaky ochorenia COVID-19, počas 

posledných 14 dní sa nezdržiavali v rizikových krajinách a nemajú vedomosť, že by  

v posledných 14 dňoch prišli do kontaktu s osobou, u ktorej bolo potvrdené alebo existuje 

podozrenie na ochorenie COVID-19. Formuláre Čestného vyhlásenia budú súčasťou 

zápisových materiálov. 

 

Spracovali: doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD.  

RNDr. Andrej Jankech, PhD. 

doc. Ing. Josef Drábek, CSc.  

      Ing. Stanislav Jalakša  

 

Schválil:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.  

 

Účinnosť:  od 30. 06. 2020 do odvolania 


