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V zmysle Uznesenia Vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Uznesenie“) k návrhu  

na rozšírenie vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona  

č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu  

a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 587 z 30. 09. 2020 bola na území Slovenskej republiky, okrem územných obvodov 

okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov, ktoré sú riešené samostatne, 

obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. 10. 2020  

do 01. 11. 2020, v čase od  05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, pričom boli definované 

aj výnimky z tohto obmedzenia, vrátane cesty do a zo zamestnania.   

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len „KŠ TUZVO“) v reakcii na vyššie 

uvedené Uznesenie prijal na svojom rokovaní dňa 23. 10. 2020 nasledovné opatrenia. 

I. ZABEZPEČENIE PEDAGOGICKÉHO PROCESU A PREVÁDZKY TUZVO 

1. V zmysle záverov Ústredného krízového štábu rozhodol KŠ TUZVO o predĺžení výučby 

dištančnou metódou na celý zimný semester akademického roku 2020/2021 vo všetkých 

študijných programoch poskytovaných TUZVO vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského 

štúdia, v dennej i externej forme. 

2. Príslušný vedúci pracoviska, garant študijného programu a prodekani pre pedagogickú prácu, 

resp. v prípade univerzitných študijných programov prorektor pre pedagogickú prácu, sú 

povinní vykonávať priebežné monitorovanie priebehu a kvality dištančného vzdelávania. 

3. V pracovnom týždni od 26. 10. 2020 do 01. 11. 2020 výlučne zamestnanci osobitnej 

kategórie uvedení v prílohe č. 1 tohto usmernenia a zamestnanci, ktorí v uplynulých 14 dňoch 

prišli do úzkeho kontaktu s osobou s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, 

alebo im bola nariadená povinná karanténa príslušným Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva, môžu písomne alebo elektronicky požiadať svojho vedúceho katedry, ústavu, 

oddelenia, pracoviska  (ďalej len „vedúci pracoviska“) o povolenie na prácu z domu  (Home 

office) a to za predpokladu, že druh práce podľa pracovnej  zmluvy  im to umožňuje. Písomnú 

žiadosť po odporučení príslušného vedúceho pracoviska schvaľuje dekan fakulty, vedúci 

ústavu, na rektoráte rektor, prorektor, kvestor, na OOS príslušný riaditeľ alebo vedúci. Písomnú 

žiadosť je zamestnanec povinný doručiť vedúcemu pracovníkovi najneskôr 24 hod. pred 

nástupom na prácu z domu. 

4. S účinnosťou od 02. 11. 2020 do 15. 11. 2020 bude umožnený vstup na pracovisko  

v priestoroch TUZVO výhradne zamestnancom, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom testu 

na ochorenie COVID-19, v pracovnom týždni od 02. 11. 2020 do 08. 11. 2020 testom nie 

starším ako z 30. 10. 2020 a v pracovnom týždni od 09. 11. 2020 do 15. 11. 2020 testom nie 

starším ako z 06. 11. 2020. 

5. Zamestnancom TUZVO, ktorí sa v období od 02. 11. 2020 do 15. 11. 2020 nepodrobia 

testovaniu na ochorenie COVID-19, bude v zmysle záverov Ústredného krízového štábu 

nariadený zákaz vychádzania mimo bydliska. Z tohto dôvodu sú povinní nahlásiť si dovolenku 

alebo neplatené voľno. Neúčasť na testovaní na ochorenie COVID-19 a následná karanténa nie 

je dôvodom na udelenie povolenia na prácu z domu. 
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II. PRACOVNÁ CESTA 

S účinnosťou od 26. 10. 2020 do odvolania je zakázaná realizácia všetkých tuzemských 

a zahraničných pracovných ciest, vrátane už schválených pracovných ciest.  

III. UBYTOVANIE V ŠTUDENTSKÝCH DOMOVOCH 

1. Dôrazne sa odporúča študentom, ubytovaným v študentských domovoch TUZVO,  

aby najneskôr 23. 10. 2020 opustili ubytovacie priestory TUZVO.  

2. Ubytovanie v študentských domovoch TUZVO od 24. 10. 2020 bude k dispozícii pre 

všetkých ubytovaných zahraničných študentov a tých študentov, ktorí prejavia záujem zostať  

v ubytovacích priestoroch z osobných alebo študijných dôvodov.  

3. Naďalej je v platnosti úplný zákaz zhromažďovania a združovania osôb v interiéri aj exteriéri 

internátov TUZVO a dodržiavanie nočného pokoja od 22.00 hod. do 06.00 hod. Ubytovaným 

študentom sú zakázané návštevy medzi jednotlivými izbami.  

IV. STRAVOVANIE 

1. Stravovanie študentov a zamestnancov TUZVO (týka sa to aj zamestnancov, ktorí majú 

schválenú prácu z domu) bude naďalej možné výlučne formou odberu jedla v študentskej 

jedálni do obedového (menu) boxu. Konzumácia jedla v interiéri jedálne sa zakazuje. 

2. Odporúča sa objednávanie stravy prostredníctvom systému Webkredit a minimalizovanie 

odberu stravy formou „minútiek“. 

3. Naďalej je v platnosti zákaz konzumácie jedla a nápojov v interiéri bufetu Relax Átrium, 

ktorý sa nachádza v hlavnej budove TUZVO. 

V. ĎALŠIE PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA NA TUZVO 

Študenti a zamestnanci TUZVO sú naďalej povinní dodržiavať nasledovné 

protiepidemiologické opatrenia:  

1. Povinné je nosenie tvárového rúška, dodržiavanie bezpečných rozostupov medzi 

osobami a dezinfikovanie si rúk pri vstupe do budov, posluchární, učební, laboratórií 

TUZVO.  

2. Odporúčaným opatrením zostáva meranie telesnej teploty na snímačoch umiestnených  

vo vstupných priestoroch všetkých budov TUZVO.  

 

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 usmernenia: od 23. 10. 2020 do odvolania 
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Príloha č. 1: Osobitné kategórie zamestnancov TUZVO 

 

Medzi osobitné kategórie zamestnancov TUZVO pre účely tohto usmernenia patria:  

a. rizikové skupiny zamestnancov (zamestnanci starší ako 60 rokov, tehotné ženy, astmatici, 

alergici, onkologickí pacienti, zamestnanci so srdcovo-cievnym a pľúcnym ochorením, 

diabetici a ďalšie), 

b. zamestnanci so zníženou imunitou a inými chronickými ochoreniami, 

c. zamestnanci s vážnymi zdravotnými diagnózami, alebo zamestnanci, ktorí žijú  

v spoločnej domácnosti s osobami s vážnymi zdravotnými problémami, 

d. zamestnanci, ktorí majú iný dôvod, v tomto usmernení bližšie nešpecifikovaný. 


