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Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene (OPS KŠ TUZVO) na svojom rokovaní  

dňa 17. 12. 2020 schválil Usmernenie č. 24, ktorého predmetom sú rozšírené protiepidemiologické 

opatrenia na TUZVO, ktoré vychádzajú z opatrení schválených dňa 16. 12. 2020 Uznesením vlády SR 

č. 804/2020 ako „Návrh na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 

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

stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov“. 

 

I. 

PRÁCA Z DOMU (HOME OFFICE) 

 

1. Krízový štáb TUZVO v období od 19. 12. 2020 do 10. 01. 2021 pedagogickým a nepedagogickým 

zamestnancom TUZVO odporúča dočerpanie dovolenky za kalendárny rok 2020, prípadne čerpanie 

novej dovolenky za kalendárny rok 2021. V prípade, že zamestnanci nedisponujú dostatočným 

počtom dní dovolenky a charakter ich práce podľa pracovnej zmluvy im umožňuje vykonávať prácu 

z domu, odporúča sa, aby zvážili a následne písomne alebo elektronicky požiadali svojho vedúceho 

katedry, ústavu, oddelenia, pracoviska o povolenie na prácu z domu (Home office). Avšak výlučne  

za predpokladu, že majú splnené všetky úlohy súvisiace s ukončením hospodárskeho roka 

2020 v zmysle usmernenia kvestora zo dňa 09. 10. 2020.  

2. Prípadné povolenie práce z domu sa nevzťahuje na obdobie od 28. 12. 2020 do 05. 01. 2021,  

kedy s výnimkou sviatkov platí v zmysle Kolektívnej zmluvy hromadná dovolenka pre všetkých 

zamestnancov TUZVO.  

3. Práca z domu sa nariaďuje denným študentom III. stupňa vysokoškolského štúdia  

vo všetkých študijných programoch poskytovaných TUZVO.   

 

II. 

PREDMETOVÉ SKÚŠKY  

 

1. Krízový štáb TUZVO nariaďuje v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 predmetové 

skúšky realizovať výhradne dištančnou formou skúšania. V prípade ústnej skúšky sa odporúča 

využívať aplikáciu Microsoft Teams a v prípade písomnej skúšky e-learningové nástroje v prostredí 

Univerzitného informačného systému TUZVO. Toto nariadenie platí pre všetky skúšky 

realizované počas zimného semestra akademického roka 2020/2021. 

2. Pri vypisovaní termínu skúšky v prostredí Univerzitného informačného systému zadávať online 

formu skúšania, nezadávať číslo učebne / posluchárne. 

 

III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Naďalej platí povinnosť nosenia rúšok a dodržiavania všetkých ostatných protiepidemiologických 

opatrení tak, ako to bolo upravené v predchádzajúcich usmerneniach. 

2. Toto Usmernenie č. 24 bolo prijaté Krízovým štábom TUZVO a  schválené rektorom TUZVO dňa 

17. 12. 2020. Účinnosť nadobúda dňom 19. 12. 2020. 

 

Vo Zvolene, dňa 17. 12. 2020 

 

Spracovali: doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD.  

                   JUDr. Danica Lukáčová 

      doc. Ing. Josef Drábek, CSc. 

      RNDr. Andrej Jankech, PhD. 

      Mgr. Oľga Mikulová 

        

Schválil: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.  

 

Účinnosť usmernenia: od 19. 12. 2020 do 10. 01. 2021 s výnimkou článku II., ktorý je účinný  

do ukončenia zimného semestra akademického roka 2020/2021 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18956/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18956/1

