
Krízový štáb TUZVO schválil 23. júna 2021 Usmernenie KŠ TUZVO č. 29 týkajúce 

sa zahraničných pracovných ciest a návratu na pracovisko po dovolenke v 

zahraničí s platnosťou od 28. júna 2021 až do odvolania. 

USMERNENIE KŠ TUZVO č. 29 

K ZAHRANIČNÝM PRACOVNÝM CESTÁM A NÁVRATU NA PRACOVISKO PO DOVOLENKE V 

ZAHRANIČÍ 

PLATNOSŤ V OBDOBÍ OD 28. 06. 2021 DO ODVOLANIA  

Vzhľadom na začiatok letného dovolenkového obdobia zamestnancov TUZVO a z dôvodu 

udržania priaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 na TUZVO, 

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene (KŠ TUZVO) dňa 23. 06. 2021 schválil Usmernenie 

č. 29 k zahraničným pracovným cestám a návratu na pracovisko po dovolenke v zahraničí v 

období od 28. 06. 2021 do odvolania. 

Článok I. 

ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY A NÁVRAT NA PRACOVISKO PO DOVOLENKE V 

ZAHRANIČÍ 

1. V období od 28. 06. 2021 do odvolania sa zahraničné pracovné cesty povoľujú výlučne 

do zelených krajín (v zmysle platného cestovateľského semaforu). 

2. V období od 28. 06. 2021 do odvolania, v prípade zamestnancov a študentov III. stupňa 

vysokoškolského štúdia dennej formy na TUZVO, je potrebné, aby po návrate z dovolenky, 

ktorú absolvovali v červenej alebo čiernej krajine (v zmysle platného cestovateľského 

semaforu), podstúpili pred nástupom do zamestnania 14-dňovú karanténu. Túto dobu možno 

skrátiť, ak zamestnanec / študent absolvuje PCR test s negatívnym výsledkom, avšak najskôr 

na 8. deň po návrate na Slovensko. 

3. V prípade povinnosti podrobiť sa karanténe po návrate zo zahraničia, zamestnancom / 

študentom nebude umožnené využitie inštitútu práce z domu (home office). V tomto 

prípade sa im odporúča čerpanie dovolenky. Ak zamestnanci / študenti nedisponujú 

dostatočným počtom dní dovolenky, odporúča sa im využitie inštitútu pracovného voľna bez 

náhrady mzdy (neplatené voľno). 

  



Článok II. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Usmernenie č. 29 bolo prijaté Krízovým štábom TUZVO a schválené rektorom TUZVO dňa 

23. 06. 2021. 

2. V platnosti aj naďalej zostávajú ustanovenia Usmernenia č. 27 a Usmernenia č. 28. 

Spracovali:  doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD., MSc. 

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

                    doc. Ing. Josef Drábek, CSc. 
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