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Toto usmernenie špecifikuje protiepidemiologické opatrenia prijaté Krízovým štábom 
Technickej univerzity vo Zvolene (KŠ TUZVO) dňa 08. 10. 2020 v súvislosti s ochorením 
COVID-19 a to vo vzťahu k pedagogickému procesu na TUZVO v období od 12. 10. 2020 do 
25. 10.2020.  

 

I. METÓDA VÝUČBY 

V období od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 bude prebiehať výučba na Technickej univerzite 
vo Zvolene kombinovanou metódou v zmysle zverejnených harmonogramov výučby. 
O metóde výučby u jednotlivých predmetov, t. j. prezenčnej alebo dištančnej, rozhodne 
zodpovedná osoba za predmet. V prípade potreby rozhodne po konzultácii s garantom 
príslušného študijného programu, resp. s dekanom fakulty. Pre študentov prvých ročníkov 
bakalárskeho štúdia a II. ročníka inžinierskeho štúdia (študenti denného štúdia) sa v tomto 
období odporúča zachovanie prezenčnej metódy výučby vo väčších posluchárňach, 
v skupinách s maximálnym počtom 50 osôb. 
 
Naďalej sú v platnosti všetky nariadené protiepidemiologické opatrenia, t. j. nosenie 
tvárového rúška, dodržiavanie bezpečných rozostupov medzi osobami a dezinfikovanie si 
rúk pri vstupe do budovy, posluchární a učební. Odporúčaným opatrením zostáva meranie 
telesnej teploty na snímačoch umiestnených vo vestibule hlavnej budovy TUZVO, Fakulty 
techniky, Slovenskej lesníckej s drevárskej knižnice a tiež vo vestibuloch študentských 
domovov TUZVO. 
 
 

II. HLAVNÉ CVIČENIA 
 

1. Hlavné cvičenia budú v období od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 prebiehať v zmysle 
zverejnených harmonogramov.  
 

2. Študenti a vyučujúci, ktorí v čase pred alebo pri nástupe na hlavné cvičenia vykazujú 
akýkoľvek z príznakov ochorenia COVID-19, sú povinní túto skutočnosť okamžite 
nahlásiť na príslušné študijné oddelenie, resp. vedúcemu zamestnancovi, kontaktovať 
svojho obvodného lekára a zostať v domácej izolácii. Študenti, u ktorých sa vyskytne 
podozrenie na ochorenie COVID-19, nebudú sankcionovaní za neprítomnosť na 
hlavných cvičeniach. 
 

3. Pri každom nástupe do autobusu sú študenti a vyučujúci povinní dezinfikovať si ruky 
a počas cesty autobusom mať neustále nasadené tvárové rúško. Vyučujúci sú 
zodpovední za kontrolu dodržiavania nariadených protiepidemiologických opatrení počas 
hlavných cvičení. 
 

4. Počas pobytu v otvorenom priestore sa odporúča používať tvárové rúško a dodržiavať 
rozostupy medzi osobami.  
 

5. Vo výučbe využíva sa odporúča uprednostniť formu demonštrácie a pozorovania. 
V prípade praktickej výučby študentov, u ktorej sa predpokladá ich aktívne zapojenie do 
činnosti počas hlavných cvičení, sa vyžaduje používanie vlastných osobných ochranných 
prostriedkov (napr. rukavíc). Požičiavanie alebo vymieňanie osobných ochranných 
prostriedkov a pracovných nástrojov (napr. ďalekohľadov) medzi študentmi a vyučujúcimi 
a študentmi navzájom sa vylučuje.  
 

6. Pitný režim počas hlavných cvičení si študenti zabezpečujú individuálne a to tak, 
že každý študent má svoje vlastné balenie vody. 
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7. Vyučujúci osobne eviduje prítomnosť študentov v evidenčnom hárku, bez kolovania 
prezenčnej listiny medzi študentmi a zabezpečí uchovanie evidencie po dobu najmenej 
jedného mesiaca. 

 

 

 

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 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 


