Príkaz dekana
Číslo: 10/2020

Opatrenia upravujúce podmienky na FIIT STU počas
mimoriadnej situácie vyhlásenej na obmedzenie
šírenia koronavírusu COVID-19
Dátum:

8. 9. 2020

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava
V Bratislave 8 . 9. 2020
Číslo: 10/2020
V súlade so všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami SR prijatými v mimoriadnej
situácii na obmedzenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 prijímam nasledujúce
opatrenia, ktoré
nariaďujem
zamestnancom, doktorandom a študentom nasledovne:

PRVÁ ČASŤ
1. Výučba v zimnom semestri tohto akademického roka sa dočasne v dňoch od
21. 9. 2020 do 5. 10. 2020 uskutočňuje bezkontaktnou online formou.
2. Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci naďalej zostávajú pracovať v režime home
office až do odvolania.
3. Doktorandom je umožnená výskumná činnosť v laboratóriách fakulty.
4. Nepedagogickí zamestnanci zostávajú v štandardnom režime.
5. Vedúci pracovník príslušného pracoviska má možnosť navrhnúť vedeniu fakulty
opatrenia na optimalizáciu fungovania pracoviska v súvislosti so zabezpečením
minimalizácie možnej nákazy.
6. Aktivity zamestnancov, doktorandov a študentov v priestoroch fakulty v skupinách
v počte 3 a viac členov je potrebné vopred nahlásiť priamemu nadriadenému
pracovníkovi, resp. príslušnému sekretariátu ústavu. Oznámenie musí obsahovať
dátum, číslo miestnosti, mená účastníkov.

DRUHÁ ČASŤ
1. Zamestnancom a doktorandom sa dňom 1. 9. 2020 neodporúča cestovať do zahraničia;
zahraničné pracovné cesty do krajín alebo rizikových regiónov, ktoré budú v termíne
plánovanej cesty vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) za
krajiny/regióny s povinnou karanténou po návrate, sú zakázané.
2. Zamestnanci a doktorandi sú dňom od 1. 9. 2020 povinní riadiť sa nasledovnými
usmerneniami Útvaru prevádzky a krízového riadenia STU:
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„Cestovanie – služobné cesty“:
https://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/aktuality/2020/sluzobne_cesty_od01092020.pdf



“Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca / študenta pred začiatkom
akademického roka 2020/2021”:
www.stuba.sk/13670.
Vypĺňanie dotazníkov zamestnancami je povinné kontrolovať oddelenie PaM.
Vypĺňanie dotazníkov študentami je povinné kontrolovať ŠO.

TRETIA ČASŤ
Vstup a pobyt všetkých osôb v priestoroch fakulty je povolený s podmienkou dodržiavania
epidemiologických opatrení ÚVZ SR:
a) vstup je povolený len osobe, ktorá nejaví príznaky vírusového infekčného ochorenia
(horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, náhla strata chuti/čuchu a pod.),
b) vstup a pohyb v priestoroch fakulty je povolený len s použitím rúška, štítu alebo iného
prostriedku prekrývajúceho horné dýchacie cesty (nos aj ústa),
c) pri každom vstúpení do priestorov fakulty je každá osoba povinná vydezinfikovať si
ruky,
d) pri osobnom kontakte všetky osoby dodržiavajú zásadu R.O.R (rúško-odstup-ruky),
dodržiavajú vzájomnú vzdialenosť min. 2 metre, na manipuláciu so spoločne
používanými zariadeniami a prístrojmi používajú podľa možnosti rukavice,
e) pri organizovaní vzdelávacej aktivity, pracovných stretnutí a zasadnutí
f) a dodržiavajú podmienky „Manuálu opatrení MŠVVaŠ SR“ (zverejnené na
www.fiit.stuba.sk/5831) pri zabezpečení rozstupov a šachovnicového sedenia,
spoločné stretnutie musí byť najneskôr po každej vzdelávacej aktivite/zasadnutí
v trvaní max. 90 minút prerušené na 30 minút, počas ktorých je organizátor povinný
miestnosť intenzívne vyvetrať; jedenie, pitie a žuvanie žuvačky je počas zasadnutia
zakázané,

ŠTVRTÁ ČASŤ
Ak zamestnanec alebo študent prišiel z krajiny, ktorá nie je na aktualizovanom zozname
menej rizikových krajín, po návrate je povinný sa bezodkladne nahlásiť na príslušný
regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo na https://korona.gov.sk/ehranica/
a zotrvať v domácej izolácii. Do školy môže vstúpiť najskôr po uplynutí 10. dňa domácej
izolácie alebo na základe negatívneho testu. Pre osoby prichádzajúce z Ukrajiny platia
osobitné pravidlá stanovené ÚVZ SR.
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Ak sa u zamestnanca alebo študenta, alebo u osoby, s ktorou boli v kontakte, prejavia
príznaky respiračného ochorenia, taká osoba bezodkladne opustí objekt školy a telefonicky
sa skontaktuje so svojím ošetrujúcim lekárom O svojom stave telefonicky informuje
zamestnanec svojho priameho vedúceho a študent svojho príslušného referenta ŠO, ktorí
obratom informujú tajomníka fakulty a prodekana pre vzdelávanie a pedagogickú činnosť.

PIATA ČASŤ
Porušenie pokynov tohto Príkazu sa bude považovať za porušenie pracovnej disciplíny
a hodnotiť ako závažné porušenie pracovnej disciplíny, resp. za disciplinárny priestupok
študenta.
Tento Príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia a platí až do prijatia jeho
ďalších číslovaných zmien alebo odvolaním mimoriadnej situácie.

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., v. r.
dekan
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