TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

USMERNENIE č. 21
AKTUALIZOVANÉ PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ
OPATRENIA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19
VO VZŤAHU K PEDAGOGICKÉMU PROCESU V OBDOBÍ
OD 12. OKTÓBRA 2020 DO ODVOLANIA

12. 10. 2020

Toto usmernenie aktualizuje protiepidemiologické opatrenia prijaté Ústredným krízovým
štábom dňa 11. 10. 2020 a Krízovým štábom Technickej univerzity vo Zvolene (KŠ TUZVO)
dňa 12. 10. 2020 v súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie vo vzťahu
k ochoreniu COVID-19.
I. METÓDA VÝUČBY
1. S účinnosťou od 13. októbra 2020 TUZVO plynulo prechádza na výhradne dištančnú
metódu vzdelávania vo všetkých študijných programoch poskytovaných TUZVO v I. a II.
stupni vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme, ako aj v prípade študentov
Univerzity tretieho veku. Vzdelávací proces bude v tomto období pokračovať formou online
prednášok a cvičení v zmysle zverejneného harmonogramu výučby pre zimný semester
akademického roka 2020/2021. O výnimku môžu požiadať študenti končiacich ročníkov I. a
II. stupňa vysokoškolského štúdia, a to výhradne z dôvodu potreby realizácie experimentov
v laboratóriách TUZVO súvisiacich so záverečnými prácami. Výnimku prekonzultuje vedúci
záverečnej práce s vedúcim katedry, resp. s dekanom fakulty.
2. S účinnosťou od 13. 10. 2020 sa ďalej, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu
v Slovenskej republike a odporúčania Ústredného krízového štábu zo dňa 11. 10. 2020, ruší
realizácia hlavných cvičení plánovaná na zimný semester akademického roka 2020/2021
prezenčnou metódou. V prípade, že je to možné, odporúča sa pokračovať v realizácii
hlavných cvičení v zmysle stanoveného harmonogramu hlavných cvičení, avšak výlučne
dištančnou metódou (online).
3. Príslušný vedúci pracoviska, garant študijného programu a prodekani pre pedagogickú
prácu, resp. v univerzitných študijných programov prorektor pre pedagogickú prácu, sú
povinní vykonávať priebežné monitorovanie priebehu a kvality dištančného vzdelávania
II. DOKTORANDI
U študentov denného doktorandského štúdia vo všetkých študijných programoch poskytovaných
TUZVO sa o ďalšej forme štúdia rozhodne individuálne, podľa pokynov školiteľa a s
odsúhlasením vedúceho pracoviska.
III. PRÁCA Z DOMU (HOME OFFICE)
1. Výlučne zamestnanci osobitnej kategórie uvedení v prílohe č. 1 tohto usmernenia
a zamestnanci, ktorí v uplynulých 14 dňoch prišli do úzkeho kontaktu s osobou s pozitívnym
výsledkom testu na ochorenie COVID-19, bola im nariadená povinná karanténa, môžu
písomne alebo elektronicky požiadať svojho vedúceho katedry, ústavu, oddelenia, pracoviska
(ďalej len „vedúci pracoviska“) o povolenie na prácu z domu (Home office) a to za
predpokladu, že druh práce podľa pracovnej zmluvy im to umožňuje. Písomnú žiadosť po
odporučení príslušného vedúceho pracoviska schvaľuje dekan fakulty, vedúci ústavu, na
rektoráte rektor, prorektor, kvestor, na OOS príslušný riaditeľ alebo vedúci.
2. Zamestnanci pri práci z domu, ktorí využívajú dostupné informačné a komunikačné
technológie, po dohode a podľa pokynov svojho nadriadeného, a to na vlastnom technickom
vybavení alebo programovom vybavení, alebo na zariadeniach zamestnávateľa, sú povinní
zabezpečiť ochranu údajov a ochranu softvéru v súlade s predpismi na ochranu údajov.
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IV. PRACOVNÁ CESTA
1. Vyslanie zamestnanca na tuzemskú pracovnú cestu je možné len v nevyhnutných
individuálnych prípadoch, keď nie je iná alternatívna možnosť. Tuzemskú pracovnú cestu (ako
výkon práce) možno realizovať pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení
v súlade s vydanými usmerneniami na TU vo Zvolene.
2. Vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu sa neodporúča. V odôvodnených prípadoch
na takúto pracovnú cestu môže dať súhlas výlučne rektor TUZVO.
V. UBYTOVANIE V ŠTUDENTSKÝCH DOMOVOCH
1. Dôrazne sa odporúča študentom, ubytovaným v študentských domovoch TUZVO,
aby najneskôr 15. 10. 2020 dočasne opustili ubytovacie priestory TUZVO. Pri dočasnom
opustení ubytovacích priestorov sa ubytovaným študentom odporúča vziať si osobné veci,
potrebné k štúdiu a bežnému životu a veci, podliehajúce rýchlej skaze. Ostatné osobné veci
ubytovaných študentov môžu byť ponechané na izbách.
2. Študentom, ktorí sa rozhodnú ku dňu 15. 10. 2020 dočasne opustiť ubytovacie priestory
TUZVO, sa na základe rozhodnutia rektora TUZVO poskytne zľava z poplatku za ubytovanie
podobným spôsobom, ako tomu bolo počas I. vlny pandémie. O výške zľavy a spôsobe jej
uplatnenia budú ubytovaní študenti informovaní samostatným rozhodnutím. Nevyhnutnou
podmienkou pre poskytnutie zľavy z poplatku za ubytovanie je povinnosť ubytovaného
študenta odovzdať pri dočasnom opustení ubytovacích priestorov TUZVO kľúče od
pridelenej izby a ubytovací preukaz. Podrobnosti tohto postupu budú oznámené ubytovaným
študentom elektronicky dňa 12. 10. 2020 do 18,00 hodiny.
3. Ubytovanie v študentských domovoch TUZVO po 15. 10. 2020 bude k dispozícii pre
všetkých ubytovaných zahraničných študentov a tých študentov, ktorí prejavia záujem zostať
v ubytovacích priestoroch z osobných alebo študijných dôvodov. Žiadosť o zotrvanie
v ubytovacích priestoroch TUZVO je potrebné odoslať e-mailom na ubytovacie oddelenie
najneskôr do 14. 10. 2020 do 18,00 hodiny.
4. Dňom 15. 10. 2020 je nariadený úplný zákaz zhromažďovania a združovania osôb v
interiéri aj exteriéri internátov TUZVO a dodržiavanie nočného pokoja od 22,00 hodiny do
06,00 hodiny. Ubytovaným študentom sú zakázané návštevy medzi jednotlivými izbami.
5. Odubytovanie študentov a vysťahovanie izieb sa počas zimného semestra akademického
roku 2020/2021 nevyžaduje.
VI. STRAVOVANIE
1. Stravovanie študentov a zamestnancov TUZVO bude od 15. 10. 2020 možné výlučne
formou odberu jedla v študentskej jedálni do obedového (menu) boxu. Konzumácia jedla
v interiéri jedálne sa zakazuje.
2. Spôsob odberu jedla do obedového (menu) boxu bude bližšie špecifikovaný v samostatnom
usmernení.
3. Odporúča sa objednávanie stravy prostredníctvom systému Webkredit a minimalizovanie
odberu stravy formou „minútiek“.
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4. S účinnosťou od 12.10.2020 sa vylučuje konzumácia jedla a nápojov v interiéri bufetu
Relax Átrium, ktorý sa nachádza v hlavnej budove TUZVO.
VII. ĎALŚIE PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA NA TUZVO
Študenti a zamestnanci TUZVO
protiepidemiologické opatrenia:

sú

naďalej

povinní

dodržiavať

nasledovné

1. Povinné je nosenie tvárového rúška (od 15. 10. 2020 aj v exteriéri), dodržiavanie
bezpečných rozstupov medzi osobami a dezinfikovanie si rúk pri vstupe do budov,
posluchární, učební, laboratórií TUZVO.
2. Odporúčaným opatrením zostáva meranie telesnej teploty na snímačoch umiestnených
vo vestibule hlavnej budovy TUZVO, Fakulty techniky, Slovenskej lesníckej s drevárskej
knižnice a tiež vo vestibuloch študentských domovov TUZVO.

Spracovali: doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD.
RNDr. Andrej Jankech, PhD.
doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
Ing. Stanislav Jalakša
Schválil: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Účinnosť usmernenia: od 12. 10. 2020 do odvolania
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Príloha č. 1: Osobitné kategórie zamestnancov TUZVO

Medzi osobitné kategórie zamestnancov TUZVO pre účely tohto usmernenia patria:
a. rizikové skupiny zamestnancov (zamestnanci starší ako 60 rokov, tehotné ženy, astmatici,
alergici, onkologickí pacienti, zamestnanci so srdcovo-cievnym a pľúcnym ochorením,
diabetici a ďalšie),
b. zamestnanci so zníženou imunitou a inými chronickými ochoreniami,
c. zamestnanci s vážnymi zdravotnými diagnózami, alebo zamestnanci, ktorí žijú
v spoločnej domácnosti s osobami s vážnymi zdravotnými problémami,
d. zamestnanci, ktorí majú iný dôvod, v tomto usmernení bližšie nešpecifikovaný.
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