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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 02. 11. 2020 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) na základe Vyhlášky 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia 

pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov 

zamestnávateľa zo dňa 30.10.2020 zverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky čiastka 

12/2020 (ďalej len „vyhláška“) a v súlade s článok 4 bod 4 Príkazu rektora číslo 8/2020-PR 

„Opatrenia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v súvislosti s celoplošným 

testovaním“ zo dňa 29.10.2020 (ďalej tiež „príkaz rektora“) 

 

vydáva 

 

nasledovný 

 

Dodatok číslo 1 

k Príkazu rektora č. 8/2020-PR zo dňa 29.10.2020 

Opatrenia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

v súvislosti s celoplošným testovaním 

(ďalej len „dodatok č. 1“) 

 

ktorým sa príkaz rektora mení nasledovne: 

 

Článok I. 

 

1. V článku 2 bod 6 sa vypúšťajú slová „po vyplnení formuláru, ktorým potvrdí svoju účasť 

na testovaní s negatívnym výsledkom (ďalej len „formulár“)“. 

 

2. V článku 2 body 7 a 8 znejú: 

„7) Pred vstupom na pracovisko je zamestnanec povinný v dňoch 02.11.2020 až 

08.11.2020 preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným 

od 29.10.2020 do 01.11.2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom 

zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu 

na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29.10.2020 do 01.11.2020 subjektom 

podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ (ďalej len 

„certifikát“) alebo iným dokladom preukazujúcim niektorú zo skutočností podľa § 2 

ods. 2 písm. b) až d) a f) až k) vyhlášky (ďalej len „iný doklad“). 

8) Bez preukázania sa certifikátom alebo iným dokladom nemôže v dňoch 

od 02.11.2020 do 08.11.2020 zamestnanec po absolvovaní testovania vstúpiť 
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na pracovisko; v takom prípade dohodne zamestnanec s STU niektorú z možností podľa 

bodu 3 tohto článku.“. 

 

3. V článku 2 sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie: 

„9) Obdobne podľa bodov 7 a 8 tohto článku sa postupuje aj v prípade iných osôb 

vstupujúcich do objektov STU.“. 

 

Doterajšie body 9 až 13 sa označujú ako body 10 až 14. 

 

4. V článku 2 bod 12 písm. c) sa slová „aj bez vyplnenia formulára“ nahrádzajú slovami 

„bez preukázania sa certifikátom alebo iným dokladom“ a písmeno d) sa vypúšťa. 

 

5. V článku 4 bod 2 sa slová „podľa článku 2 body 3, 5 a 7“ nahrádzajú slovami „podľa 

článku 2 body 3 a 5“. 

 

6. V článku 4 sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: 

„3) Na účely naplnenia povinnosti podľa článku 2 bod 7 tohto príkazu rektora dekani 

fakúlt a ďalší vedúci zamestnanci STU zabezpečia označenie všetkých vstupov 

do objektov STU úplným znením vyhlášky a zredukujú počet vstupov do objektov STU 

na tie vstupy, ktoré sú obsadené informátorom.“. 

 

Doterajšie bod 3 až 5 sa označujú ako body 4 až 6. 

 

7. V článku 4 bod 4 prvá veta sa na konci pripájajú slová „a riaditeľ Účelového zariadenia 

STU v Gabčíkove“. 

 

 

Článok II. 

 

1. Ostatné ustanovenia príkazu rektora zostávajú nedotknuté. 

 

2. Dodatok číslo 1 nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 

 

 

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1 

 rektor 

                                                        
1 tento dokument je podpísaný elektronicky 
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