
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Dodatok číslo 2 
 
k Príkazu rektora 
číslo:   1/2021 – PR 

 
Protiepidemiologické opatrenia 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami 
štátnych inštitúcii SR 

 

v znení dodatku číslo 1 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 05. 02. 2021 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) z dôvodu pretrvávajúcej 

nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, 

na základe aktuálnych uznesení vlády Slovenskej republiky a vyhlášok Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky a v súlade s článkom 4 bod 4 Príkazu rektora číslo 1/2021-

PR „Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti 

s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR“ zo dňa 02.01.2021 v znení dodatku 

číslo 1 (ďalej tiež „príkaz rektora“) 

 

vydáva 

 

nasledovný 

 

Dodatok číslo 2 

k Príkazu rektora č. 1/2021-PR zo dňa 02.01.2021 

Protiepidemiologické opatrenia 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR 

v znení dodatku číslo 1 

(ďalej len „dodatok č. 2“), 

 

ktorým sa príkaz rektora mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

Článok I. 

 

1. V článku 1 bod 1 sa dátum „07.02.2021“ nahrádza slovami „do odvolania“. 

 

2. V článku 2 bod 1 sa dátum „07.02.2021“ nahrádza slovami „do odvolania“. 

 

3. V článku 2 bod 3 znie: 

„3) Vstup zamestnancov podľa bodu 2 tohto článku na pracovisko sa riadi uzneseniami 

vlády a vyhláškami ÚVZ.“. 

 

4. V článku 3 body 1 a 2 znejú: 

„1) Študentom, ktorí sa k 01.01.2021 nenachádzali v ubytovacích zariadeniach STU 

v pôsobnosti Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU (ďalej len 
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„ubytovacie zariadenie“) nie je umožnené do odvolania vrátiť sa do ubytovacieho 

zariadenia. 

 

 Zodpovedný: riaditeľ Účelového zariadenia Študentské domovy 

a jedálne STU 

 

2) Študentom, ktorí sa k 01.01.2021 nachádzali v ubytovacom zariadení je umožnené 

pokračovať v ubytovaní za dodržania podmienok stanovených v uzneseniach vlády, 

vyhláškach ÚVZ a interných predpisoch študentských domovov.“. 

 

5. V článku 3 bod 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: 

„b) študentov ubytovaných v ubytovacích zariadeniach, ktorí majú s STU 

pracovnoprávny vzťah,“. 

 

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d). 

 

6. Za článok 3 sa vkladá článok 3a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„Článok 3a 

Materská škola 

 

1) Obnovuje sa prevádzka Súkromnej materskej školy Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (ďalej len „materská škola“). 

 

 Zodpovedná: riaditeľka materskej školy 

 Termín: od 08.02.2021 

 

2) Prevádzku materskej školy uskutočňovať za dodržania epidemiologických opatrení 

týkajúcich sa zamestnancov materskej školy a rodičov detí súvisiacich s testovaním 

podľa uznesení vlády a vyhlášok ÚVZ. 

 

 Zodpovedná: riaditeľka materskej školy 

 Termín: od 08.02.2021“ 

 

 

 

Článok II. 

 

1. Ostatné ustanovenia príkazu rektora zostávajú nedotknuté. 
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2. Dodatok číslo 2 nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 

 

 

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1 

 rektor 

                                                        
1 tento dokument je podpísaný elektronicky 
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