
Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len „KŠ TUZVO“) na svojom 

rokovaní 13. apríla 2022 schválil Usmernenie TUZVO č. 35, ktoré obsahuje 

pokyny k prevádzke TUZVO v období od 13. 04. 2022 do odvolania. 

Článok I. 

POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE BEZPEČNÉHO PROSTREDIA NA TUZVO Z POHĽADU 

VEREJNÉHO ZDRAVIA 

1. Vo vnútorných priestoroch TUZVO platí pre všetky osoby sa v nich nachádzajúce (študenti, 

zamestnanci TUZVO a iné osoby prevzaté do osobnej starostlivosti) povinnosť nosenia 

FFP2, N95 alebo KN95 respirátora, dezinfekcie rúk a zachovávania bezpečného odstupu 

medzi osobami. 

2. Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na: 

a) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám, 

b) čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného 

stravovania. 

3. Použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej 

pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade: 

a) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

b) zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou 

nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by 

nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu, 

c) zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo 

na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné 

podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora. 

4. Ak má určitá osoba (zamestnanec alebo študent) príznaky ochorenia COVID-19 alebo jej 

bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo vie o dôvode, pre ktorý jej môže byť 

nariadená karanténa alebo izolácia, nesmie vstupovať do priestorov TUZVO. Pokiaľ sa 

takáto osoba v priestoroch TUZVO nachádza a zistí, že má príznaky ochorenia COVID-19 

alebo jej bola nariadená karanténa alebo izolácia alebo vie o dôvode, pre ktorý jej môže 

byť nariadená karanténa alebo izolácia, je povinná priestory TUZVO opustiť. 

5. Každý študent alebo zamestnanec, ktorému bola nariadená izolácia, je povinný informovať 

o tom príslušné študijné oddelenie, resp. v prípade zamestnancov Oddelenie riadenia 

ľudských zdrojov.   



Článok II. 

POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE BEZPEČNÉHO PROSTREDIA POČAS HROMADNÝCH 

PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH V INTERÉRI A EXTERIÉRI TUZVO 

1. Počas hromadných podujatí realizovaných v interiéri, ale aj exteriéri TUZVO sa všetkým 

zúčastneným osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) 

použitím respirátora. 

2. Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na: 

a) osoby pri výkone športu, 

b) osoby vystupujúce na tlačových konferenciách pre novinárov. 

Článok III. 

ERASMUS+, CEEPUS MOBILITY A VÝSKUMNÉ STÁŽE 

Zahraničným študentom, pedagógom, výskumníkom prichádzajúcim na TUZVO z dôvodu 

realizácie svojich mobilít alebo výskumných pobytov (program ERASMUS+, CEEPUS, SAIA a 

iné), sa dôrazne odporúča pri nástupe na ubytovanie v študentských domovoch TUZVO 

preukázať sa platným negatívnym PCR testom na ochorenia COVID-19, nie starším ako 72 

hodín. 

Článok IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Toto Usmernenie č. 35 bolo prijaté KŠ TUZVO a schválené rektorom TUZVO dňa 13. 04. 

2022. Účinnosť nadobúda dňom 13. 04. 2022. 

2. Usmernenie č. 35 prijaté KŠ TUZVO dňa 24. 02. 2022 mení a dopĺňa znenie vybraných 

článkov a platnosť ustanovení Usmernenia č. 34 prijatého KŠ TUZVO dňa 09. 02. 2022. 
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