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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 11. 06. 2020 

Číslo: 1/2020-PR 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) v súvislosti s výskytom 

a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) a v súlade s článkom 10 bod 3 Smernice 

rektora číslo 4/2013 - SR „Pravidlá vydávania interných predpisov Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave“ zo dňa 03.10.2013 

 

vydáva 

 

nasledovné 

ÚPLNÉ ZNENIE 

Príkazu rektora č. 1/2020-PR 

 

Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení 

na Slovenskej technickej univerzite Bratislave 

v znení dodatku číslo 1 zo dňa 13.03.2020 a dodatku číslo 2 zo dňa 24.03.2020, 

dodatku číslo 3 z dňa 28.05.2020 a dodatku číslo 4 zo dňa 11.06.2020 

 

ktorým určuje nasledovné: 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

 

1) Prerušiť prezenčnú výučbu. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia, 

dištančnou alebo inou vhodnou metódou. 

 

 Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľ Ústavu manažmentu STU. 

 Termín: 09.03.2020 – 14.06.2020. 

 

 

2) Prerušiť výučbu na univerzitnom pracovisku Inštitút celoživotného vzdelávania STU. 

 

 Zodpovedný:  riaditeľka Inštitútu celoživotného vzdelávania STU. 

 Termín: 09.03.2020 – 14.06.2020. 
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3) Zabezpečiť: 

a) hromadné čerpanie dovolenky v zmysle § 111 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) 

alebo 

b) poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno v zmysle § 142 a § 143 Zákonníka 

práce alebo 

c) dohodnúť so zamestnancami prácu doma v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka 

práce, 

a to na všetkých fakultách, univerzitných pracoviskách a účelových zariadeniach STU. 

 

Opatrenie uvedené v tomto bode sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich 

na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, zamestnancov zabezpečujúcich 

plnenie úloh so zákonom stanoveným termínom, prípadne na iných zamestnancov, 

ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb 

zodpovedných za plnenie tohto príkazu rektora. 

 

 Zodpovední: dekani fakúlt, kvestor, riaditelia a vedúci 

univerzitných pracovísk a účelových zariadení. 

 Termín: 09.03.2020 – 14.06.2020. 

 

S účinnosťou od 15.06.2020 sú možné opatrenia uvedené v tomto bude použiť len 

vo výnimočných prípadoch, a to len podľa písm. b) a c) tohto bodu. 

 

 

4) Zrušiť zahraničné pracovné cesty zamestnancov STU a zamedziť prijímanie návštev 

zo zahraničia na STU. Rektor, kvestor a dekan fakulty, každý v rámci svojej 

pôsobnosti, môže v opodstatnených prípadoch udeliť výnimku z obmedzení 

uvedených v tomto bode. Udelená výnimka musí zohľadňovať aktuálne opatrenia 

Ústredného krízového štábu SR týkajúce sa ciest do zahraničia ako aj pravidlá krajiny, 

do ktorej sa má zahraničná pracovná cesta uskutočniť, resp. z ktorej sa má návšteva 

zo zahraničia na STU prijať. 

 

 Zodpovední: dekani fakúlt, kvestor, riaditelia a vedúci 

univerzitných pracovísk a účelových zariadení. 

 Termín: 09.03.2020 – 14.06.2020. 

 

S účinnosťou od 15.06.2020 možno uskutočňovať zahraničné pracovné cesty 

do krajín, resp. prijímať návštevy zo zahraničia z krajín, s ktorými má Slovenská 

republika ku dňu cesty neobmedzený režim na hraniciach. Pri ostatných krajinách je 
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potrebné zohľadniť aktuálne opatrenia Ústredného krízového štábu SR týkajúce sa 

ciest do zahraničia ako aj pravidlá danej krajiny. 

 

 

5) Zasadnutia samosprávnych akademických orgánov STU a hromadné podujatia 

v priestoroch STU sa môžu uskutočňovať len za dodržiavania epidemiologických 

pravidiel podľa aktuálnych opatrení Ústredného krízového štábu SR. 

 

 Zodpovední: dekani fakúlt, kvestor, riaditelia a vedúci 

univerzitných pracovísk a účelových zariadení, 

predseda Akademického senátu STU, predsedovia 

akademických senátov fakúlt, predseda Správnej 

rady STU. 

 Termín: 09.03.2020 – do odvolania, resp. podľa rozhodnutí 

príslušných orgánov verejnej moci. 

 

 

Rektor zároveň odporúča všetkým študentom STU a zamestnancom STU necestovať 

v najbližšom období do zahraničia, najmä do oblastí so zvýšeným výskytom ochorenia 

COVID-19. 

 

Všetky protiepidemiologické pravidlá (používanie rúška alebo iného prostriedku 

prekrývajúceho horné dýchacie cesty, dezinfekcia rúk, odstup osôb, výmera vnútorných 

priestorov na jednu osobu a pod.) sa musia v priestoroch STU dodržiavať podľa aktuálnych 

opatrení Ústredného krízového štábu SR. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

1) Tento príkaz rektora je vydaný za účelom predchádzania vzniku a rozšírenia 

prenosných ochorení, najmä ochorenia COVID-19. 

 

2) Jednotlivé osoby zodpovedné za plnenie opatrení podľa tohto príkazu rektora sú 

oprávnené určiť podrobnosti o ich plnení. 

 

3) Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto príkazu rektora je možné vykonať iba číslovanými 

dodatkami k nemu, podpísanými rektorom. 

 

4) Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 
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5) Dodatok číslo 1 k tomuto príkazu rektora nadobudol účinnosť dňom jeho vydania, 

dňa 13.03.2020. 

 
6) Dodatok číslo 2 k tomuto príkazu rektora nadobudol účinnosť dňom jeho vydania, 

dňa 24.03.2020. 

 

7) Dodatok číslo 3 k tomuto príkazu rektora nadobudol platnosť dňom jeho vydania 

a účinnosť dňa 01.06.2020. 

 

8) Dodatok číslo 4 k tomuto príkazu rektora nadobudol platnosť dňom jeho vydania 

a účinnosť dňa 15.06.2020. 

 

 

 

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1 

 rektor 

                                                        
1 tento dokument je podpísaný elektronicky 
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