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Toto usmernenie špecifikuje protiepidemiologické opatrenia prijaté Krízovým štábom
Technickej univerzity vo Zvolene (KŠ TUZVO) dňa 24. 09. 2020 v súvislosti s ochorením
COVID-19 a to vo vzťahu k pedagogickému procesu, ďalším vzdelávacím aktivitám
poskytovaným TUZVO a vedeckým a odborným podujatiam, ktorých organizátor je TUZVO.
I. PEDAGOGICKÝ PROCES
S cieľom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a študentov 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.
Zelená fáza predstavuje stav, kedy vysoká škola, či jej súčasť, nemá osobu s podozrením na
ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19, resp. internát nemá osobu s podozrením
na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19.
Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má vysoká škola, či jej súčasť študenta
alebo zamestnanca s podozrením alebo s potvrdeným ochorením COVID-19.
Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu viacerých potvrdených prípadov
COVID-19 u študentov alebo zamestnancov TUZVO a odporučení Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva vo Zvolene o vyhlásení červenej fázy na TUZVO.
Organizácia pedagogického procesu v zelenej fáze
1. Všetky vzdelávacie aktivity, ktorých povaha to umožňuje, je potrebné prispôsobiť tomu,
aby ich bolo možné absolvovať aj dištančne alebo využitím kombinovanej metódy.
2. Vysokoškolskí učitelia sú povinní nosiť rúško alebo štít a od študentov si udržiavať
odstup najmenej 2 metre.
3. V prípade, že sa vzdelávacej aktivity má zúčastniť viac ako 50 osôb, odporúča sa jej
zabezpečenie tak, aby bola využitá na fyzickú prítomnosť najviac polovica kapacity
prednáškovej miestnosti a medzi študentmi boli zabezpečené rozostupy (šachovnicové
sedenie).
4. O skupinách študentov, ktorí absolvujú jednotlivé predmety v rovnakom čase a v rovnakej
miestnosti (zoznam krúžkov) vedie vyučujúci evidenciu. Prípadne sa v rámci predmetu
vyhotovuje prezenčná listina fyzicky prítomných študentov, umožňujúca v prípade
potreby následne kontaktovať študentov (odporúča sa jej uchovanie najmenej jeden
mesiac). Potrebné je minimalizovať neorganizované preraďovanie študentov medzi
jednotlivými skupinami. Ak je to možné, skupiny študentov na jednotlivých predmetoch,
či v rámci praktickej výučby (napríklad laboratórne cvičenia, semináre, cvičenia) majú
byť v rovnakom zložení študentov.
5. Medzi jednotlivými vyučovacími hodinami budú zabezpečené dostatočné prestávky na
vyvetranie, prípadne dezinfikovanie priestorov. Vetranie sa aktívne aplikuje pred
začiatkom a po skončení každého predmetu.
6. Študenti, u ktorých sa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19, nebudú
sankcionovaní za neprítomnosť na vyučovacej hodine, ak túto nie je možné absolvovať
dištančne a zdravotný stav im dištančnú účasť umožňuje.
Organizácia pedagogického procesu v oranžovej fáze
1. Prednášky sú k dispozícii pre študentov prezenčnou aj dištančnou metódou (okrem
vylúčených osôb a zabezpečovaných aktivít vylúčenými osobami, tie budú realizované
výlučne dištančnou formou alebo v náhradnom termíne).
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2. Praktická výučba (laboratórne cvičenia, semináre, cvičenia, praxe a pod.) prebieha
prezenčnou metódou; ak to ich povaha umožňuje pre preventívne vylúčených študentov sa
zabezpečí dištančnou metódou.
Organizácia pedagogického procesu v červenej fáze
Prerušená bude prezenčná výučba v skupinách študentov, v ktorých sa potvrdilo
ochorenie COVID-19. Priestory, v ktorých sa uskutočňovalo ich vzdelávanie, sa do
dezinfekcie vylúčia z používania. Výučba v tomto prípade bude prebiehať výlučne dištančnou
metódou, predmety, pre ktoré to nie je možné, sa uskutočnia v náhradných termínoch.
O obnove prezenčného vzdelávania sa rozhodne po zvážení aktuálnej hygienickoepidemiologickej situácie a prípadnej konzultácie s miestne príslušným Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva.
Hlavné cvičenia
Hlavné cvičenia počas zimného semestra akademického roka 2020/2021 je možné realizovať
len za striktného dodržiavania protiepidemiologických opatrení prijatých KŠ TUZVO.
Neodporúča sa ich realizácia formou exkurzií do priestorov iných právnických osôb
(podnikov). Na realizáciu hlavných cvičení sa odporúča využívať demonštračné objekty na
území VŠLP TUZVO alebo priestory a infraštruktúru Vývojových dielní a laboratórií
TUZVO.
Univerzita tretieho veku
Pedagogický proces na Univerzite tretieho veku (UTV) sa riadi platnými usmerneniami
KŠ TUZVO a COVID-19 výstražným systémom „semaforom“ vypracovaným pre podmienky
TUZVO, uvedeným v .
Erasmus+, CEEPUS mobility a výskumné stáže
1. Zahraniční študenti, pedagógovia, výskumníci prichádzajúci na TUZVO z dôvodu
realizácie svojich mobilít alebo výskumných pobytov (program ERASMUS+, CEEPUS
a iné), sú povinní pri nástupe na ubytovanie v študentských domovoch TUZVO a rovnako
v prvý deň príchodu pracovisko TUZVO preukázať sa vedúcemu zamestnancovi daného
pracoviska negatívnym PCR testom na ochorenie COVID-19, avšak nie starším ako 72 h.
2. Študenti a zamestnanci TUZVO, ktorí v zimnom semestri akademického roka 2020/2021
plánujú realizovať svoje študentské, učiteľské mobility alebo výskumné stáže
na univerzitách alebo výskumných ústavoch v zahraničí by mali zvážiť v prípade
študentov a učiteľov možnosť realizácie mobility dištančnou metódou. Výskumníkom sa
odporúča presunúť termín realizácie výskumnej stáže na jar 2021.
II. ĎALŠIE VZDELÁVACIE AKTIVITY TUZVO - KURZY
TUZVO vo svojich priestoroch a vo svojej gescii realizuje viaceré ďalšie vzdelávacie aktivity,
resp. kurzy. Počas zimného semestra akademického roka 2020/2021 sa odporúča ich
realizácia najmä online formou, pokiaľ je to technicky možné zabezpečiť.
Vo výnimočných prípadoch je možná realizácia týchto kurzov aj kontaktnou formou avšak
len za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení a len po predchádzajúcom schválení
rektorom Technickej univerzity/predsedom KŠ TUZVO.
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III. VEDECKÉ A ODBORNÉ PODUJATIA NA TUZVO
Pri vedeckých a odborných podujatiach, ktorých konanie bolo naplánované v čase od októbra
do konca decembra 2020 sa z dôvodu aktuálneho vývoja situácie s ochorením COVID-19 na
Slovensku i vo svete sa odporúča zmena formy podujatia z prezenčného na online podujatie
alebo presunúť termín konania podujatia na rok 2021. Vo výnimočných prípadoch a po
zvážení všetkých skutočností členmi KŠ TUZVO a schválení predsedom KŠ TUZVO je
možné realizovať takéto podujatie aj prezenčnou formou, avšak výlučne za dodržania
prísnych bezpečnostných opatrení, výhradne vo veľkých prednáškových miestnostiach pri
maximálnom počte 90 osôb (polovičná kapacita miestností).

Spracovali: doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD.
RNDr. Andrej Jankech, PhD.
doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
Schválil: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
Účinnosť: od 24. 09. 2020 do odvolania
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