TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

USMERNENIE TUZVO č. 26
K UVOĽŇOVANIU PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH
OPATRENÍ NA TUZVO
V OBDOBÍ OD 19. 04. 2021 DO ODVOLANIA

14. 04. 2021

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene (KŠ TUZVO), vzhľadom na zlepšujúcu sa
epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 v Slovenskej republike a najmä
v okrese Zvolen, dňa 14. 04. 2021 schválil Usmernenie č. 26, ktorého predmetom je postupné
uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení prijatých na TUZVO v predchádzajúcom období.
Článok I.
VSTUP DO PRIESTOTOV TUZVO A PRÁCA Z DOMU (Home Office)
1. V období od 19. 04. 2021 do odvolania bude umožnený vstup na pracovisko TUZVO všetkým
zamestnancom TUZVO, ktorí o tento vstup prejavia záujem, a to bez potreby predchádzajúceho
zaslania žiadosti.
2. Zamestnanci, ktorým náplň práce umožňuje vykonávanie práce z domu (Home Office), môžu
v období od 19. 04. 2021, vzhľadom na pretrvávajúci odporúčací charakter využívania tohto
inštitútu práce, elektronicky požiadať svojho vedúceho katedry, ústavu, oddelenia, pracoviska
(ďalej len „vedúci pracoviska“) o príležitostné povolenie práce z domu, a to za predpokladu, že druh
práce podľa pracovnej zmluvy im to umožňuje. Elektronicky zaslanú žiadosť po odporučení
príslušného vedúceho pracoviska schvaľuje dekan fakulty, vedúci ústavu, na rektoráte rektor,
prorektor, kvestor, na OOS príslušný riaditeľ alebo vedúci. Uvedenú žiadosť je zamestnanec
povinný zaslať vedúcemu pracoviska najneskôr 48 h pred nástupom na prácu z domu. Po dohode
s vedúcim pracoviska môže byť povolená aj kombinácia práce z domu s fyzickou prítomnosťou
na pracovisku TUZVO, avšak s dôslednou evidenciou dochádzky.
3. V prípade zamestnancov TUZVO, ktorí pri práci zdieľajú spoločnú kanceláriu sa dôrazne
odporúča zaistiť ich bezpečnosť vzájomným striedaním ich fyzickej prítomnosti na pracovisku. Na
tento účel sa odporúča využívať práve kombináciu práce z domu s fyzickou prítomnosťou na
pracovisku.
4. V období od 19. 04. 2021 do odvolania naďalej platí nariadenie vstupovať do priestorov TUZVO
len s Čestným vyhlásením:
a) Zamestnanec, ktorý sa podrobil testovaniu na ochorenie COVID-19 sa na vyžiadanie preukáže
Čestným vyhlásením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu (príloha
1) certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 (od 19.4.2021 sa v okrese
Zvolen vyžaduje negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 14 dní).
b) V prípade, že zamestnanec prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie
starší ako 3 mesiace, preukáže sa na vyžiadanie Čestným vyhlásením potvrdzujúcim túto
skutočnosť (príloha 2).
c) Ak bol zamestnanec zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny
a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, preukáže sa na vyžiadanie Čestným vyhlásením
potvrdzujúcim túto skutočnosť (príloha 3).
d) V prípade, že zamestnanec vzhľadom na svoju zdravotnú diagnózu patrí do skupiny osôb,
ktoré majú výnimku z povinnosti pravidelného testovania na ochorenie COVID-19,
na vyžiadanie sa preukáže Čestným vyhlásením potvrdzujúcim túto skutočnosť (príloha 4).
5. Vyplnený a podpísaný formulár Čestného vyhlásenia je zamestnanec povinný vhodiť posledný
pracovný deň v danom týždni pri odchode z práce do urny umiestnenej pri vchode, na hlavnej
vrátnici TUZVO a vrátniciach študentských domovov, Vysokoškolského lesníckeho podniku
a Arboréta Borová Hora.
Článok II.
PEDAGOGICKÝ PROCES
Výučba a predmetové skúšky v letnom semestri akademického roka 2020/2021 budú v období
od 19. 04. 2021 do odvolania naďalej realizované výhradne dištančnou (online) metódou, v zmysle
zverejnených harmonogramov, a to vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia a všetkých študijných
programoch poskytovaných TUZVO.
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Článok III.
ZÁVEREČNÉ PRÁCE
V prípade študentov končiacich ročníkov v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia, u ktorých spracovanie
záverečných prác predpokladá realizáciu experimentov v laboratóriách TUZVO, príp. v laboratóriách
iných výskumných inštitúcií, naďalej zostáva v platnosti odporúčanie, aby vedúci týchto prác
v čo najkratšom čase zvážili zmenu tematického a obsahového zamerania, prípadne i názvu týchto
záverečných prác, s cieľom vytvorenia podmienok pre ich úspešné obhájenie.
Článok IV.
DOKTORANDI
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 metódou.
Článok V.
ERASMUS+, CEEPUS MOBILITY A VÝSKUMNÉ STÁŽE
Výhradne zahraniční pedagógovia a výskumníci (nie študenti) prichádzajúci na TUZVO z dôvodu
realizácie svojich mobilít alebo výskumných pobytov (program ERASMUS+, CEEPUS, SAIA a iné)
majú v termíne od 19. 04. 2021 do odvolania povolenie na vstup do priestorov TUZVO, a to
za predpokladu, že sa relevantným spôsobom preukážu negatívnym výsledkom antigénového alebo RTPCR testu na ochorenie COVID-19 (napr. Čestným vyhlásením).
Článok VI.
PRACOVNÉ CESTY
1. Vyslanie zamestnanca na tuzemskú pracovnú cestu povoľuje v období od 19. 04. 2021 dekan
fakulty/riaditeľ/vedúci organizačnej súčasti TUZVO. Pracovnú cestu (ako výkon práce) možno
realizovať pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení v súlade s vydanými
vyhláškami hlavného hygienika SR a usmerneniami TUZVO.
2. Vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu sa neodporúča. V odôvodnených prípadoch
na takúto pracovnú cestu môže dať súhlas výlučne rektor TUZVO.
Článok VII.
STRAVOVANIE
1. Stravovanie zamestnancov TUZVO bude v období od 19. 04. 2021 do odvolania možné a
zabezpečené formou odberu jedla v študentskej jedálni do obedového (menu) boxu. Odporúča sa
objednávanie stravy prostredníctvom systému Webkredit a minimalizovanie odberu stravy formou
„minútiek“.
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Článok VIII.
SLOVENSKÁ LESNÍCKA A DREVÁRSKA KNIŽNICA
V období od 19. 04. 2021 do odvolania bude Slovenská lesnícka a drevárska knižnica poskytovať
naďalej výhradne výpožičné služby, a to v zmysle samostatne publikovaného harmonogramu
poskytovania služieb.
Článok IX.
ARBORÉTUM BOROVÁ HORA
V období od 19. 04. 2021 do odvolania bude Arborétum Borová hora poskytovať svoje služby avšak
v obmedzenom režime a pri dodržaní všetkých platných epidemiologických opatrení nariadených
Úradom verejného zdravotníctva SR.
Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Naďalej platí povinnosť nosenia FFP2, N95 alebo KN95 respirátora v interiéri a tvárového rúška
v exteriéri, dezinfekcie rúk a zachovávania bezpečného odstupu medzi osobami ako aj dodržiavania
všetkých ostatných protiepidemiologických opatrení v zmysle platných uznesení vlády SR
a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR
2. Toto Usmernenie č. 26 bolo prijaté Krízovým štábom TUZVO a schválené rektorom TUZVO
dňa 14. 04. 2021. Účinnosť nadobúda dňom 19. 04. 2021 a môže podliehať ďalším zmenám
a doplneniam, najmä vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku,
uznesenia vlády SR a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 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.
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