TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

USMERNENIE č. 18
AKTUÁLNE PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA
PRIJATÉ NA TUZVO PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021
V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Zvolen 24. 09. 2020

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene (KŠ TUZVO) dňa 24. septembra 2020 schválil
aktuálne protiepidemiologické opatrenia pre akademický rok 2020/2021 v súvislosti s
ochorením COVID-19. Tieto vychádzajú z podmienok stanovených Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v Manuáli pre vysoké školy
a sumarizujú protiepidemiologické opatrenia prijaté na TUZVO v predchádzajúcich
usmerneniach. Povinnosť ich dodržiavania sa vzťahuje rovnako na zamestnancov aj študentov
TUZVO.
Pri vstupe do priestorov TUZVO a počas pobytu v priestoroch TUZVO je nevyhnutné
v termíne od 28. 09. 2020 do odvolania striktne dodržiavať nasledovné pokyny a opatrenia.
I. TUZVO COVID-19 SEMAFOR
S cieľom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a zamestnancov Technickej
univerzity vo Zvolene v akademickom roku 2020/2021 bol na odporúčanie MŠVVaŠ SR prijatý
výstražný systém a opatrenia pre tri úrovne ohrozenia – zelená, oranžová a červená.
1. Zelená fáza predstavuje stav, kedy vysoká škola, či jej súčasť, nemá osobu s podozrením
na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19.
2. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má vysoká škola, či jej súčasť študenta
alebo zamestnanca s podozrením alebo s potvrdeným ochorením COVID-19.
3. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu viacerých potvrdených prípadov
COVID-19 u študentov alebo zamestnancov a odporučení Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva vo Zvolene o vyhlásení červenej fázy na TUZVO.
Viac o jednotlivých opatreniach viažucich sa k príslušnej fáze semaforu hovorí Usmernenie č.
14.
II. PO VSTUPE DO PRIESTOROV TUZVO
1. V oranžovej a červenej fáze, pri vstupe do priestorov TUZVO sú zamestnanci a študenti
TUZVO (vrátane študentov Univerzity tretieho veku) ako aj cudzie osoby na TUZVO na
odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene povinné podrobiť sa
automatizovanému meraniu telesnej teploty. V zelenej fáze má meranie telesnej teploty
u študentov a zamestnancov TUZVO pri vstupe do priestorov TUZVO len odporúčací
charakter. V čase povinného merania telesnej teploty, nebude osobe so zvýšenou telesnou
teplotou (37,5 °C a viac) umožnený vstup do priestorov Technickej univerzity vo Zvolene.
2. Pri vstupe do priestorov TUZVO a počas celého pobytu v priestoroch TUZVO sú študenti
a zamestnanci povinní mať nasadené tvárové rúško, dodržiavať bezpečný odstup 2 metre
a použiť dezinfekciu rúk (R-O-R pravidlo). Dezinfekčné prostriedky sú k dispozícii
na stojanoch umiestnených na vyhradených miestach v priestoroch TUZVO.
3. Potrebné je obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk.
4. Pri príchode do budovy/na pracovisko je každý zamestnanec povinný zaevidovať svoj
príchod na snímači dochádzkového informačného systému v príslušnej budove TUZVO.
Pri príchode cudzej osoby sa táto zaeviduje na vrátnici v knihe návštev.
5. Pred začiatkom výučbového procesu v akademickom roku 2020/2021, t. j. ešte pred
nástupom do školy je študent povinný študijnej referentke príslušnej fakulty v termíne
od 25. 09. 2020 do 28. 09. 2020 zaslať vyplnený elektronický formulár (príp. sken)
„Zdravotný dotazník a vyhlásenie študenta TUZVO pred začiatkom výučbovej časti AR
2020/2021“, v ktorom vyhlasuje, že: cestoval/necestoval v termíne od ......... do ......... 2020
mimo Slovenskej republiky (ak áno, uvádza aj krajinu); v uvedenom termíne sa
zúčastnil/nezúčastnil hromadného podujatia; neprejavuje príznaky akútneho ochorenia;
Regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mu
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nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky
dohľad); nie je mu známe, že by on, jeho rodina alebo iné osoby, ktoré so ním žijú spoločne
v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s
osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal
pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
6. Zahraniční študenti, s výnimkou tých, ktorí sú ubytovaní v študentských domovoch
TUZVO, kde zotrvali v povinnej karanténe po presne vymedzený čas, sa bez ohľadu
na krajinu pôvodu pri prvom príchode na vyučovanie preukážu študijnej referentke
príslušnej fakulty negatívnym PCR COVID testom, avšak nie starším ako 72 h.
III. POČAS POBYTU V PRIESTOROCH TUZVO
1. Počas celého pobytu v priestoroch TUZVO sú študenti, zamestnanci a cudzie osoby
nachádzajúce sa v budove povinní mať nasadené tvárové rúško a použiť dezinfekciu na
ruky. Na dezinfekciu rúk sú určené dezinfekčné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na
stojanoch umiestnených na vyhradených miestach v priestoroch TUZVO. Tvárové rúško,
resp. ochranný štít na tvár zamestnanci nemusia používať len v čase, keď sú v kancelárii
sami. Odporúčané je aj udržiavanie 2 metrových bezpečných odstupov medzi osobami,
najmä v stravovacích priestoroch (napr. bufet Átrium Relax).
2. Osobné stretnutia pedagógov a študentov je potrebné obmedziť na minimum.
3. Použitie výťahu je obmedzené na najviac 2 osoby v tom istom čase.
4. Pri vybavovaní pracovných záležitostí na jednotlivých pracoviskách sa odporúča vstupovať
do kancelárií podľa možností po jednom. Ďalšie osoby budú čakať na chodbe a dodržiavať
2 metrový bezpečný odstup.
5. Študenti, zamestnanci a cudzie osoby v priestoroch TUZVO sa riadia výhradne platnými
usmerneniami Technickej univerzity vo Zvolene.
IV. STRAVOVANIE V ŠTUDENTSKEJ JEDÁLNI
1. Výdaj stravy v študentskej jedálni prebieha za prísnych hygienických opatrení.
2. Pri vstupe do priestorov študentskej jedálne a pri odchode sa vyžaduje dezinfekcia rúk.
Stojany s dezinfekčným prostriedkom sú umiestnené pri vchode a východe
zo študentskej jedálne.
3. Stravovanie v študentskej jedálni sa riadi harmonogramom stravovania jednotlivých
organizačných súčastí TUZVO, ktorý je zverejnený samostatne. Cieľom tohoto opatrenia
je zaistiť bezpečnosť a poskytnúť stravníkom dostatočný čas a priestor na konzumáciu jedla.
4. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu platí zákaz vstupu rodinných príslušníkov, ktorí nie sú
zamestnancami alebo študentmi TUZVO, do priestorov študentskej jedálne.
5. Dôrazne upozorňujeme zamestnancov TUZVO, že Karta zamestnanca, ktorá je používaná
aj na odber stravy v študentskej jedálni, je neprenosná − v žiadnom prípade
ju nepožičiavajte osobám, ktorí nie sú zamestnancami TUZVO.
V. RIEŠENIE SITUÁCIÍ PRI PODOZRENÍ ALEBO POTVRDENOM OCHORENÍ
COVID-19 U ŠTUDENTA ALEBO ZAMESTNANCA TUZVO
A. ŠTUDENT TUZVO
1. Pokiaľ je študentovi v oranžovej alebo červenej fáze pri vstupe do budovy alebo počas
náhodnej kontroly zameranej na meranie telesnej teploty u študentov TUZVO nameraná
telesná teplota 37,5 °C a viac, tento študent na vyzvanie zodpovednej osoby (Ing. Božena
2

2.
3.

4.

5.

Sliacka, PhD., technik BOZP), pri dodržaní všetkých nariadených protiepidemiologických
opatrení, v čo najkratšom čase opustí priestory TUZVO. Zároveň má povinnosť
kontaktovať svojho obvodného lekára.
V prípade namerania zvýšenej telesnej teploty u pedagóga TUZVO sa postupuje v zmysle
bodu V. B tohto usmernenia.
Následne študent pri dodržaní všetkých nariadených protiepidemiologických opatrení
v čo najkratšom čase opustí priestory TUZVO. Študent má povinnosť kontaktovať svojho
obvodného lekára.
Z hľadiska zaistenia bezpečného opustenia priestorov TUZVO môžu nastať 3 prípady:
a. Študent je z hľadiska svojho aktuálneho zdravotného stavu schopný samostatnej
prepravy do miesta bydliska: v takomto prípade študent okamžite opustí priestory
TUZVO bez potreby zotrvania v izolačnej miestnosti a kontaktuje svojho obvodného
lekára a ten určí ďalší postup.
b. Študent nie je z hľadiska svojho aktuálneho zdravotného stavu schopný
samostatnej prepravy do miesta bydliska: v takom to prípade je študent umiestnený
na nevyhnutný čas do vyhradenej izolačnej miestnosti, kontaktuje osoby, s ktorými
žije v spoločnej domácnosti a zabezpečí si odvoz do miesta bydliska osobným
automobilom v sprievode kontaktovanej osoby. Zároveň kontaktuje svojho obvodného
lekára, ktorý určí ďalší postup.
c. Študent je ubytovaný v študentskom domove TUZVO: v takomto prípade študent
okamžite opustí priestory TUZVO. Zodpovedná osoba bezodkladne informuje o
vzniknutej situácii určených členov Krízového štábu TUZVO (KŠ TUZVO), vrátane
riaditeľa Študentských domovov a jedálne (ŠDaJ). Po príchode do študentského
domova je umiestnený do izolačnej miestnosti. Riaditeľ ŠDaJ kontaktuje Regionálny
úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene a ten určí ďalší postup riešenia vzniknutej
situácie.
Študent je povinný podať informáciu o svojom zdravotnom stave, resp. výsledku testovania
na ochorenie COVID-19 na študijné oddelenie príslušnej fakulty alebo univerzity ihneď ako
sa dozvie o skutočnosti, ktorá by mohla ovplyvniť aktuálnu epidemiologickú situáciu v
súvislosti s ochorením COVID-19 na TUZVO.
Lesnícka fakulta na tel. č. 045/5206 201 alebo elektronickou poštou na adresu
heincova@tuzvo.sk
Drevárska fakulta na tel. č. 045/5206 341 alebo elektronickou poštou na adresu
ddf@tuzvo.sk
Fakulta ekológie a environmentalistiky na tel. č. 045/5206 492 alebo elektronickou poštou
na adresu mlynarcikova@tuzvo.sk
Fakulta techniky na tel. č. 045/5206 857 alebo elektronickou poštou na adresu
jana.jancikova@tuzvo.sk
Univerzitné študijné programy na tel. č. 045/5206 503 alebo elektronickou poštou na adresu
jana.weissova@tuzvo.sk

6. Zodpovedná osoba bezodkladne informuje o vzniknutej situácii určených členov
KŠ TUZVO.
B. ZAMESTNANEC TUZVO
1. Pokiaľ je zamestnancovi v oranžovej alebo červenej fáze pri vstupe do budovy alebo počas
náhodnej kontroly zameranej na meranie telesnej teploty u zamestnancov TUZVO
nameraná telesná teplota 37,5 °C a viac, tento na vyzvanie zodpovednej osoby (Ing. Božena
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Sliacka, PhD., technik BOZP), pri dodržaní všetkých nariadených protiepidemiologických
opatrení, v čo najkratšom čase opustí priestory TUZVO. Zároveň má povinnosť
kontaktovať svojho obvodného lekára.
2. Z hľadiska zaistenia bezpečného opustenia priestorov TUZVO môžu nastať 2 prípady:
a. Zamestnanec je z hľadiska svojho aktuálneho zdravotného stavu schopný
samostatnej prepravy do miesta bydliska: v takomto prípade zamestnanec oznámi
zistenú skutočnosť svojmu nadriadenému zamestnancovi a v čo najkratšom čase opustí
priestory TUZVO, bez potreby zotrvania v izolačnej miestnosti. Zároveň telefonicky
kontaktuje svojho obvodného lekára, ktorý určí ďalší postup.
b. Zamestnanec nie je z hľadiska svojho aktuálneho zdravotného stavu schopný
samostatnej prepravy do miesta bydliska: v takomto prípade je zamestnanec
umiestnený na nevyhnutný čas do vyhradenej izolačnej miestnosti. Kontaktuje osoby,
s ktorými žije v spoločnej domácnosti a zabezpečí si odvoz do miesta bydliska
osobným automobilom v sprievode kontaktovanej osoby. Zároveň kontaktuje svojho
obvodného lekára, ktorý určí ďalší postup.
3. Zamestnanec je povinný podať informáciu o svojom stave, resp. výsledku testovania na
ochorenie COVID-19 vedúcemu príslušného pracoviska a súčasne telefonicky na tel. č.
045/5206 117 alebo elektronickou poštou na adresu benova@tuzvo.sk ihneď ako sa dozvie
o skutočnosti, ktorá by mohla ovplyvniť aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s
ochorením COVID-19 na TUZVO.
4. Zodpovedná osoba bezodkladne informuje o vzniknutej situácii určených členov
KŠ TUZVO.
C. POSTUP PRI POTVRDENÍ VÝSKYTU OCHORENIA COVID-19 NA TUZVO
1. Po obdržaní informácie o potvrdenom ochorení (pozitívny výsledok študenta
alebo zamestnanca na COVID-19) je zodpovedná osoba na TUZVO povinná získať
informácie o osobách, s ktorými tento študent alebo zamestnanec bol v priestoroch TUZVO
posledných 14 dní v úzkom kontakte bez rúška alebo sa zdržiaval v ich blízkosti
vo vzdialenosti menej ako 2 metre po dobu viac ako 15 minút.
2. Zodpovedná osoba kontaktuje tieto osoby a požiada ich, aby najbližších 10 dní zostali
v domácej izolácií.
3. Študent alebo zamestnanec TUZVO s potvrdeným ochorením na COVID-19 ďalej:
a. Kontaktuje svojho všeobecného lekára, oboznámi ho s výsledkom a požiada o vydanie
potvrdenia o PN.
b. Kontaktuje všetky osoby (mimo osôb z TUZVO), s ktorými bol posledných 14 dní
v úzkom kontakte bez rúška alebo sa zdržiaval v ich blízkosti vo vzdialenosti menej
ako 2 metre po dobu viac ako 15 minút s pokynom, aby zostali v domácej izolácií.
c. Zoznam kontaktov (meno a priezvisko kontaktu, telefónne číslo), s ktorými bol
v úzkom kontakte zašle e-mailom na miestne príslušný Regionálny úrad verejného
zdravotníctva (RÚVZ).
d. Čaká na pokyny od príslušného RÚVZ.
e. Karanténu nesmie skončiť skôr ako 10 dní od vykonania odberu alebo skôr ako 10
kalendárnych dní od objavenia sa prvých príznakov.
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D. IZOLAČNÉ MIESTNOSTI NA TUZVO
Pre potreby krátkodobého izolovania študentov a zamestnancov TUZVO s podozrením na
ochorenie COVID-19 boli v priestoroch TUZVO vyčlenené nasledovné izolačné miestnosti:
1.
2.
3.
4.
5.

Lesnícka fakulta: miestnosť C018 na Dekanáte Lesníckej fakulty.
Drevárska fakulta: miestnosť A010 na Dekanáte Drevárskej fakulty.
Fakulta ekológie a environmentalistiky: miestnosť E004 (bývalý bufet).
Fakulta techniky: miestnosť F130 v budove Fakulty techniky.
Budova Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice: miestnosť S1 č. 13 (suterén).
VI. ZAMESTNACI - PRACOVNÁ CESTA

Tuzemskú ale najmä zahraničnú pracovnú cestu obmedziť len na nevyhnutnú potrebu,
ak predmet resp. obsah prac. cesty nie je možné riešiť bezkontaktne.
Vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu je možné len do miest, ktoré nie sú
zaradené do zoznamu rizikových krajín a oblastí. Na tento účel je potrebné sledovať aktuálne
informácie o rizikových krajinách zverejňované Ministerstvom zahraničia Slovenskej
republiky alebo Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu (ako výkon práce) možno realizovať len pri
dodržiavaní prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení (rúško, dezinfekcia, bezpečný
odstup, pokiaľ je to možné vyhnúť sa cestovaniu prostriedkami hromadnej dopravy).
VII. PRÁCA Z DOMU
1. Zamestnanci, ktorí z dôvodu realizovanej zahraničnej služobnej cesty alebo súkromného
pobytu v zahraničí majú nariadenú povinnú alebo odporučenú dobrovoľnú karanténu
v mieste bydliska, písomne alebo elektronicky v dostatočnom časovom predstihu požiadajú
svojho vedúceho katedry, ústavu, oddelenia, pracoviska (ďalej len „vedúci pracoviska“)
o povolenie na prácu z domu (home office) za predpokladu, že druh práce podľa pracovnej
zmluvy im to umožňuje. Písomnú žiadosť po odporučení príslušného vedúceho pracoviska
ďalej schvaľuje dekan fakulty, vedúci ústavu, na rektoráte rektor, prorektor, kvestor,
na OOS príslušný riaditeľ alebo vedúci. Pri každej žiadosti sa vyžaduje schválenie
aj rektorom Technickej univerzity vo Zvolene.
2. Pedagogickí zamestnanci pri práci z domu zabezpečujú vzdelávací proces v zmysle
ustanoveného rozvrhu. Výučba v tomto prípade prebieha dištančnou metódou,
prostredníctvom aplikácie MS Teams.
3. Zamestnanci pri práci z domu, ktorí využívajú dostupné informačné a komunikačné
technológie, po dohode a podľa pokynov svojho nadriadeného, a to na vlastnom technickom
vybavení alebo programovom vybavení, alebo na zariadeniach zamestnávateľa, sú povinní
zabezpečiť ochranu údajov a ochranu softvéru v súlade s predpismi na ochranu údajov.
4. Príslušný vedúci pracoviska je povinný vykonávať monitorovanie priebežných výsledkov
práce z domu.
VIII. SPOLOČENSKÉ PODUJATIA V PRIESTOROCH ŠTUDENTSKEJ JEDÁLNE
Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 a v záujme
zaistenia ochrany života a zdravia študentov a zamestnancov TUZVO sa s platnosťou
od 28. 09. 2020 až do odvolania zakazuje organizovanie spoločenských podujatí v priestoroch
študentských domovov a študentskej jedálne TUZVO.
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IX. UPOZORNENIE NA PORUŠOVANIE OPATRENÍ
V priebehu zimného semestra akademického roka 2020/2021 budú vykonávané náhodné
kontroly zamerané na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení nariadených KŠ TUZVO.
Na tento účel boli zriadené 2 kontrolné skupiny:
1. Kontrolná skupina I pre výkon kontroly v priestoroch hlavnej budovy TUZVO, FEE,
SLDK
Členovia: doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD., Bc. Ing. Veronika Vojtková, Ing. Michal Bélik
(zástupca študentov).
2. Kontrolná skupina II pre výkon kontroly v priestoroch ŠDaJ, FT
Členovia: Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD., Lenka Dobrotová, Ivan Strmý (zástupca študentov).
Porušovanie prijatých protiepidemiologických opatrení bude považované za závažné porušenie
pracovnej disciplíny v závislosti od počtu odhalených porušení u zamestnanca,
pričom zamestnancovi môže byť udelená nasledovná sankcia:
1. Pri prvom porušení pracovnej disciplíny − ústne upozornenie zamestnanca vedúcim
príslušného pracoviska;
2. Pri opakovanom porušení pracovnej disciplíny − písomné upozornenie zamestnanca
vedúcim príslušnej organizačnej súčasti;
3. Pri viacnásobnom porušení pracovnej disciplíny (viac ako 2x) − písomné upozornenie
zamestnanca rektorom TUZVO.
Pri porušovaní prijatých protiepidemiologických opatrení môže byť študentovi TUZVO
udelená nasledovná sankcia:
1. Pri prvom porušení prijatých protiepidemiologických opatrení − ústne upozornenie;
2. Pri opakovanom porušení prijatých protiepidemiologických opatrení − pokarhanie
dekanom fakulty, resp. prorektorom pre pedagogiku v prípade študenta univerzitných
študijných programov a riaditeľom Centra ďalšieho vzdelávania u študenta Univerzity
tretieho veku.
3. Pri viacnásobnom porušení prijatých protiepidemiologických opatrení (viac ako 2x)
− pokarhanie študenta rektorom TUZVO.
V prípade permanentného porušovania pracovnej disciplíny zamestnancom TUZVO
alebo porušovaní prijatých protiepidemiologických opatrení študentom TUZVO budú tieto
prípady riešené s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene, ktorý danej osobe
môže uložiť pokutu až do výšky 1 659 EUR.
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 24. 09. 2020 do odvolania
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