
USMERNENIE KŠ TUZVO č. 34 

k prevádzke Technickej univerzity vo Zvolene 

v období od 28. 02. 2022 do odvolania 

  

Vychádzajúc z aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s uvoľňovaním opatrení vo 

vzťahu k ochoreniu COVID-19 Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len „KŠ 

TUZVO“) na svojom rokovaní dňa 24. 02. 2022 schválil Usmernenie KŠ TUZVO č. 34, ktoré 

obsahuje pokyny k prevádzke TUZVO v období od 28. 02. 2022 do odvolania. 

Článok I. 

PEDAGOGICKÝ PROCES 

V období od 28. 02. 2022 do odvolania bude výučba prebiehať výhradne prezenčnou formou 

(prednášky, cvičenia, konzultácie) bez obmedzení vo všetkých stupňoch vysokoškolského 

štúdia a všetkých študijných programoch poskytovaných TUZVO, v zmysle zverejnených 

harmonogramov výučby. 

Článok II. 

VSTUP DO PRIESTOROV TUZVO 

Vstup do priestorov TUZVO bude povolený všetkým zamestnancom a študentom TUZVO bez 

obmedzenia. Prevádzka TUZVO bude v období od 28. 02. 2022 do odvolania v režime 

„ZÁKLAD“. 

Článok III. 

ERASMUS+, CEEPUS MOBILITY A VÝSKUMNÉ STÁŽE 

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 PCR testom na ochorenia COVID-19, nie starším ako 72 hodín. 

Článok IV. 

UBYTOVANIE V ŠTUDENTSKÝCH DOMOVOCH TUZVO 

V období od 28. 02. 2022 do odvolania je poskytované ubytovanie študentom TUZVO v 

študentských domovoch TUZVO bez obmedzení. Študenti sa môžu ubytovať od soboty 26. 

februára 2022. 

  



Článok V. 

STRAVOVANIE 

Stravovanie študentov a zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene bude v období od 28. 

02. 2022 do odvolania poskytované v priestoroch študentskej jedálne TUZVO podľa 

harmonogramu, ktorý bude zverejnený na webovom sídle univerzity. 

Článok VI. 

POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE BEZPEČNÉHO PROSTREDIA NA TUZVO Z POHĽADU 

VEREJNÉHO ZDRAVIA 

1. Vo vnútorných priestoroch TUZVO aj naďalej platí pre všetky osoby sa v nich 

nachádzajúce (študenti, zamestnanci TUZVO a iné osoby prevzaté do osobnej 

starostlivosti) povinnosť nosenia FFP2, N95 alebo KN95 respirátora, dezinfekcie rúk a 

zachovávania bezpečného odstupu medzi osobami. 

2. Ak má určitá osoba (zamestnanec alebo študent) príznaky ochorenia COVID-19 alebo 

jej bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo vie o dôvode, pre ktorý jej môže byť 

nariadená karanténa alebo izolácia, nesmie vstupovať do priestorov TUZVO. Pokiaľ sa 

takáto osoba v priestoroch TUZVO nachádza a zistí, že má príznaky ochorenia COVID-

19 alebo jej bola nariadená karanténa alebo izolácia alebo vie o dôvode, pre ktorý jej 

môže byť nariadená karanténa alebo izolácia, je povinná priestory TUZVO opustiť. 

3. Každý študent alebo zamestnanec, ktorému bola nariadená izolácia, je povinný 

informovať o tom príslušné študijné oddelenie, resp. v prípade zamestnancov 

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov. 

4. V prípade úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou musia študenti a rovnako aj 

zamestnanci absolvovať povinnú 5 dňovú karanténu v prípade, že nie sú očkovaní 

alebo od podania poslednej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 uplynulo viac ako 9 

mesiacov. Zároveň musia 5 dňovú karanténu absolvovať tie osoby, ktoré ochorenie 

COVID-19 prekonali a od prekonania uplynulo viac ako 180 dní. Povinnosť karantény 

sa nevzťahuje na osobu, ktorá: 

a) je kompletne zaočkovaná (podľa očkovacej schémy danej vakcíny, bez posilňujúcej 

dávky) a nemá žiadne príznaky ochorenia; 

b) je kompletne zaočkovaná, vrátane posilňujúcej dávky vakcíny a nemá žiadne 

príznaky ochorenia; 

c) prekonala ochorenie COVID-19, od prekonania neuplynulo 180 dní a nemá žiadne 

príznaky ochorenia. 



5. Osoby, na ktoré sa z vyššie vymenovaných dôvodov nevzťahuje povinnosť karantény 

však zostávajú v izolácii, ak sa u nich: 

a) vyskytol čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia COVID-19 alebo 

b) ošetrujúci lekár posúdi u tejto osoby karanténu ako potrebnú. 

Článok IX. 

PRACOVNÉ CESTY 

V období od 28. 02. 2022 do odvolania sa na vyslanie zamestnanca na tuzemskú alebo 

zahraničnú cestu nevzťahujú obmedzenia. Na vyslanie na pracovnú cestu sa nevyžaduje 

osobitná žiadosť. 

Článok X. 

SLOVENSKÁ LESNÍCKA A DREVÁRSKA KNIŽNICA 

V období od 28. 02. 2022 do odvolania bude prevádzka Slovenskej lesníckej a drevárskej 

knižnice plne obnovená, t. j. bude otvorená aj pre verejnosť. 

Článok XI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Toto Usmernenie č. 34 bolo prijaté KŠ TUZVO a schválené rektorom TUZVO dňa 24. 02. 

2022. Účinnosť nadobúda dňom 28. 02. 2022. 

2. Usmernenie č. 34 prijaté KŠ TUZVO dňa 24. 02. 2022 zrušuje dňom nadobudnutia účinnosti 

platnosť ustanovení Usmernenia č. 33 prijatého KŠ TUZVO dňa 09. 02. 2022. 

  

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

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

                    RNDr. Andrej Jankech, PhD. 

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

                    predseda KŠ TUZVO 

 


