TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

USMERNENIE TUZVO č. 30
PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA
PLATNÉ V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022
PLATNOSŤ V OBDOBÍ OD 06. 09. 2021 DO ODVOLANIA

06. 09. 2021

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len „KŠ TUZVO“) dňa 06. 09. 2021
schválil aktuálne protiepidemiologické opatrenia pre akademický rok (ďalej len „AR“)
2021/2022 v súvislosti s ochorením COVID-19. Tieto vychádzajú z podmienok stanovených
v platnej verzii COVID Automatu. Povinnosť ich dodržiavania sa vzťahuje rovnako
na zamestnancov a študentov TUZVO, ako aj ostatné osoby prevzaté do starostlivosti
(zahraniční študenti, návštevy a pod.).
Článok I.
FORMA VZDELÁVANIA
1. Vychádzajúc z platnej verzie COVID Automatu, ktorá bola schválená Uznesením vlády SR
č. 440 dňa 10. 08. 2021, je forma vzdelávania na TUZVO závislá na aktuálnom zaradení
okresu Zvolen do stupňa rizika vo vzťahu k potenciálu nekontrolovaného šírenia ochorenia
COVID-19, pričom:
a) pokiaľ je okres Zvolen zaradený do I. stupňa rizika (monitoring – zelená farba),
vzdelávanie prebieha prezenčnou formou bez obmedzení vo všetkých študijných
programoch, v dennej i externej forme štúdia;
b) pokiaľ je okres Zvolen zaradený do II. stupňa rizika (ostražitosť – oranžová farba),
vzdelávanie prebieha prezenčnou formou s obmedzením (v miestnosti max. 100 osôb
vrátane vyučujúceho) vo všetkých študijných programoch, v dennej i externej forme štúdia;
c) pokiaľ je okres Zvolen zaradený do III. stupňa rizika (1. stupeň ohrozenia – červená farba),
vzdelávanie prebieha prezenčnou formou s obmedzením (v miestnosti max. 20 osôb
vrátane vyučujúceho) vo všetkých študijných programoch, v dennej i externej forme štúdia;
d) pokiaľ je okres Zvolen zaradený do IV. alebo V. stupňa rizika (2. stupeň ohrozenia – hnedá
farba alebo 3. stupeň ohrozenia – čierna farba), vzdelávanie prebieha výhradne
dištančnou (online) formou prostredníctvom aplikácie MS Teams.
2. Vo všetkých prípadoch, aj pri zaradení okresu Zvolen do I. stupňa rizika (zelená farba),
vo vnútorných priestoroch TUZVO je povinné dodržiavanie základných
protiepidemiologických opatrení, teda nosenie tvárového rúška/respirátora FFP2
alebo KN 95; dodržiavanie rozostupov medzi osobami a dezinfekcia rúk.
3. Napriek prijatiu základného protokolu COVID Automatu na TUZVO, študentom
a pedagogickým zamestnancom TUZVO sa už pri prechode okresu Zvolen do II. stupňa
rizika (oranžová farba) dôrazne odporúča prechod do režimu OTP, teda aby osoby,
ktoré nie sú plne zaočkované alebo v uplynulých 6 mesiacoch neprekonali ochorenie
COVID-19, podstúpili pravidelné testovanie na toto ochorenie formou antigénových,
prípadne PCR, testov.
Článok II.
UBYTOVANIE V ŠTUDENTSKÝCH DOMOVOCH TUZVO
1. Poskytovanie ubytovacích služieb študentom TUZVO v AR 2021/2022 je závislé
na aktuálnom zaradení okresu Zvolen do stupňa rizika vo vzťahu k potenciálu
nekontrolovaného šírenia ochorenia COVID-19, pričom:
a) pokiaľ je okres Zvolen zaradený do I. stupňa rizika (monitoring – zelená farba), ubytovanie
v študentských domovoch TUZVO je poskytované všetkým študentom TUZVO bez
obmedzení;
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b) pokiaľ je okres Zvolen zaradený do II. stupňa rizika (ostražitosť – oranžová farba),
ubytovanie v študentských domovoch TUZVO je poskytované študentom TUZVO
s dôrazne odporúčaným OTP;
c) pokiaľ je okres Zvolen zaradený do III. stupňa rizika (1. stupeň ohrozenia – červená farba),
ubytovanie v študentských domovoch TUZVO je poskytované študentom TUZVO
s dôrazne odporúčaným OTP;
d) pokiaľ je okres Zvolen zaradený do IV. alebo V. stupňa rizika (2. stupeň ohrozenia – hnedá
farba alebo 3. stupeň ohrozenia – čierna farba), ubytovanie v študentských domovoch
TUZVO študentom TUZVO vzhľadom na dištančnú formu vzdelávania nie je
poskytované.
2. Ubytovanie zahraničných študentov, bez ohľadu na krajinu príchodu a zaočkovanosť
proti ochoreniu COVID-19, je podmienené ich zotrvaním v karanténe v študentskom
domove TUZVO, ktorú možno ukončiť na základe obdržania negatívneho výsledku
z antigénového alebo PCR testovania uskutočneného najskôr na 5. deň od príchodu.
3. V období počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 platí
v študentských domovoch TUZVO zákaz návštev a nočný kľud od 22.00 h do 6.00 h
nasledujúceho dňa.
Článok III.
STRAVOVANIE V ŠTUDENTSKEJ JEDÁLNI
1. Výdaj stravy v študentskej jedálni prebieha za prísnych hygienických opatrení.
2. Pri vstupe do priestorov študentskej jedálne a pri odchode sa vyžaduje dezinfekcia rúk.
Stojany s dezinfekčným prostriedkom sú umiestnené pri vchode a východe zo študentskej
jedálne.
3. Stravovanie v študentskej jedálni sa riadi harmonogramom stravovania jednotlivých
organizačných súčastí TUZVO, ktorý je zverejnený samostatne. Cieľom tohoto opatrenia
je zaistiť bezpečnosť a poskytnúť stravníkom dostatočný čas a priestor na konzumáciu jedla.
4. Vzhľadom na potrebu zaistenia bezpečnosti stravovacích priestorov, platí zákaz stravovania
rodinných príslušníkov, ktorí nie sú zamestnancami alebo študentmi TUZVO, v priestoroch
študentskej jedálne.
5. Opätovne dôrazne upozorňujeme zamestnancov TUZVO, že Karta zamestnanca, ktorá je
používaná aj na odber stravy v študentskej jedálni, je neprenosná − v žiadnom prípade ju
nie je možné požičiavať osobám, ktoré nie sú zamestnancami alebo študentmi TUZVO.
Článok IV.
POBYT VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH TUZVO
1. Študenti, zamestnanci a cudzie osoby v priestoroch TUZVO sú povinné dodržiavať platné
opatrenia prijaté KŠ TUZVO, resp. jeho operatívnou pracovnou skupinou.
2. Študentom a zamestnancom TUZVO, u ktorých sa v posledných dňoch prejavili príznaky
vírusového infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov,
bolesť hlavy, únava, malátnosť, náhla strata chuti a/alebo čuchu a pod.), dôrazne
odporúčame kontaktovať svojho obvodného lekára a nevstupovať do priestorov TUZVO
pokiaľ tieto príznaky nepominú, resp. pokiaľ nebude potvrdená ich bezinfekčnosť.
3. Počas celého pobytu v priestoroch TUZVO sú študenti, zamestnanci a iné osoby
nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch TUZVO, povinní mať nasadené tvárové rúško,
resp. respirátor a použiť dezinfekciu na ruky. Na dezinfekciu rúk sú určené dezinfekčné
prostriedky, ktoré sú k dispozícii na stojanoch umiestnených na vyhradených miestach
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v priestoroch TUZVO. Tvárové rúško, respirátor zamestnanci nemusia používať len v čase,
keď sú v kancelárii sami. Odporúčané je aj udržiavanie 2 metrových bezpečných odstupov
medzi osobami.
4. Pri vybavovaní pracovných záležitostí na jednotlivých pracoviskách sa odporúča vstupovať
do kancelárií podľa možností po jednom. Ďalšie osoby čakajú na chodbe a dodržiavajú
2 metrový bezpečný odstup.
Článok V.
PRACOVNÉ CESTY
1. Domáce pracovné cesty je možné realizovať po schválení vedúcim pracoviska
bez obmedzení.
2. Zahraničné pracovné cesty je možné realizovať len do zelených krajín (v zmysle
platného cestovateľského semaforu) a len po schválení vedúcim pracoviska, dekanom
fakulty a rektorom univerzity.
3. Po návrate zamestnancov a študentov TUZVO z dovolenky, ktorú absolvovali
v červenej alebo čiernej krajine (v zmysle platného cestovateľského semaforu), sa
vyžaduje, aby podstúpili pred nástupom na pracovisko 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.
4. V prípade povinnosti podrobiť sa karanténe po návrate zo zahraničia, zamestnancom
nebude umožnené využitie inštitútu práce z domu (home office). V tomto prípade sa
im odporúča čerpanie dovolenky. Ak zamestnanci nedisponujú dostatočným počtom dní
dovolenky, odporúča sa im využitie inštitútu pracovného voľna bez náhrady mzdy
(neplatené voľno).
Článok VI.
HROMADNÉ PODUJATIA
1. Hromadné podujatia na TUZVO*1 je možné realizovať len po odsúhlasení rektorom
univerzity.
2. Podmienky kladené na realizáciu hromadných podujatí sú stanovené platným COVID
Automatom:
a) pokiaľ je okres Zvolen zaradený do I. stupňa rizika (monitoring – zelená farba), na státie
je možné využiť max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%, maximálne
však môže byť do 1 000 osôb v exteriéri, do 500 osôb v interiéri;
b) pokiaľ je okres Zvolen zaradený do II. stupňa rizika (ostražitosť – oranžová farba),
na sedenie v interiéri je možné využiť 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však
môže byť do 200 osôb v exteriéri, do 100 osôb v interiéri, na státie v exteriéri je povolených
100 osôb a v interiéri 50 osôb + povinný zoznam účastníkov;
c) pokiaľ je okres Zvolen zaradený do III. stupňa rizika (1. stupeň ohrozenia – červená farba),
povolený je počet max. 10 účastníkov + povinný zoznam účastníkov;
d) pokiaľ je okres Zvolen zaradený do IV. stupňa rizika (2. stupeň ohrozenia – hnedá farba),
povolený je počet max. 6 účastníkov + povinný zoznam účastníkov;

Ak ide o podujatie s počtom účastníkov viac ako 100, je potrebné aby organizátor podujatia zaslal informáciu
o jeho konaní aj na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
1
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e) pokiaľ je okres Zvolen zaradený do V. stupňa rizika (3. stupeň ohrozenia – čierna farba)
uskutočňovanie hromadných podujatí je zakázané.
3. Na realizáciu domácich hromadných podujatí odporúčame využívať veľké prednáškové
miestnosti. Pri sedení zabezpečiť dostatočné rozostupy medzi osobami (šachovnicové
sedenie).
Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Usmernenie č. 30 bolo prijaté Krízovým štábom TUZVO a schválené rektorom TUZVO
dňa 06. 09. 2021. Jeho obsah bude modifikovaný formou dodatkov, reflektujúc aktuálnu
epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 v okrese Zvolen.
Spracovali: doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD., MSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
RNDr. Andrej Jankech, PhD.
Ing. Stanislav Jalakša
Schválil: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
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