TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

USMERNENIE TUZVO č. 25
K ZAČIATKU LETNÉHO SEMESTRA
AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021
V OBDOBÍ OD 22. 02. 2021 DO ODVOLANIA

12. 02. 2021

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene (KŠ TUZVO) dňa 12. 02. 2021 schválil Usmernenie
č. 25, ktorého predmetom sú opatrenia na TUZVO v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom
na Slovensku a začiatkom letného semestra akademického roka (AR) 2020/2021.
Článok I.
PEDAGOGICKÝ PROCES
1. Letný semester AR 2020/2021 začína 22. 02. 2021. Výučba v letnom semestri bude v období
od 22. 02. 2021 do odvolania prebiehať výhradne dištančnou formou (online prednášky, cvičenia)
vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia a všetkých študijných programoch poskytovaných
TUZVO v zmysle zverejnených harmonogramov výučby. Vo výučbe sa odporúča využívať najmä
aplikáciu Microsoft Teams.
Článok II.
ZÁVEREČNÉ PRÁCE
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a predpoklad
ďalšieho predlžovania obdobia núdzového stavu spojeného so zákazom vychádzania
či obmedzením pohybu osôb, existuje reálny predpoklad, že v prípade študentov končiacich ročníkov
v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia, ktorých spracovanie záverečných prác predpokladá realizáciu
experimentov v laboratóriách TUZVO, príp. v laboratóriách iných výskumných inštitúcií, nebude
možné tieto experimenty v letnom semestri AR 2020/2021 realizovať. Z tohto dôvodu sa odporúča
v čo najkratšom čase zvážiť zmenu zamerania, prípadne i názvu záverečných prác týchto študentov,
s cieľom vytvorenia podmienok pre ich úspešné obhájenie.
Článok III.
DOKTORANDI
1. V zmysle zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov majú doktorandi štatút študentov III. stupňa. Preto v zmysle platných
nariadení doktorandi aj naďalej pokračujú v štúdiu dištančnou formou.
2. Výhradne u študentov končiacich ročníkov doktorandského štúdia v akademickom roku 2020/2021
môže individuálne o povolení na ich vstup do priestorov TUZVO za účelom realizácie experimentov
nevyhnutných pre úspešné dokončenie záverečných prác rozhodnúť dekan fakulty, na základe
odporúčaní školiteľa a s odsúhlasením vedúceho pracoviska (katedry).
Článok IV.
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, SAIA a iné), sú povinní
pri nástupe na ubytovanie v študentských domovoch TUZVO sa preukázať platným negatívnym
testom na ochorenia COVID-19, nie starším ako 72 hodín a podrobiť sa izolácii v študentskom
domove TUZVO alebo inom ubytovacom zariadení po dobu 14 dní. Izolácia sa končí obdržaním
negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.
2. Okrem toho sú zahraniční študenti, pedagógovia a výskumníci v zmysle platných nariadení Úradu
verejného zdravotníctva SR povinní najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa
registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica; počas svojho pobytu na území Slovenskej
republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie webe
http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky; podstúpiť
laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v študentskom
domove TUZVO ubytovacom zariadení.
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Článok V.
PRACOVNÉ CESTY
Vyslanie zamestnanca na tuzemskú pracovnú cestu v nevyhnutných individuálnych prípadoch, keď nie
je iná alternatívna možnosť môže povoliť len dekan fakulty po schválení vedúcim katedry. V prípade
ostatných organizačných súčastí pracovnú cestu povoľuje rektor po schválení vedúcim/riaditeľom
organizačnej súčasti TUZVO. Pracovnú cestu (ako výkon práce) možno realizovať pri dodržiavaní
prísnych bezpečnostných a protiepidemiologických opatrení v súlade s vydanými vyhláškami hlavného
hygienika SR a usmerneniami TUZVO.
Článok VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Naďalej platí povinnosť nosenia rúšok, dezinfekcie rúk a zachovávania bezpečného odstupu medzi
osobami, ako aj dodržiavania všetkých ostatných protiepidemiologických opatrení tak, ako to bolo
upravené v predchádzajúcich usmerneniach.
2. Toto Usmernenie č. 25 bolo prijaté Krízovým štábom TUZVO a schválené rektorom TUZVO
dňa 12. 02. 2021. Účinnosť nadobúda dňom 22. 02. 2021 a môže podliehať ďalším zmenám
a doplneniam, najmä vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku,
uznesenia vlády a vyhlášky hlavného hygienika SR.
Spracovali: doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD.
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
RNDr. Andrej Jankech, PhD.
doc. Ing. Josef Drábek, CSc.

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

2

