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Rektorát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 

V Bratislave dňa 30. 05. 2013  
Číslo: 1/2013 – PK  

 
Kvestor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) na základe 
článku 10a bod 3 písm. d) Pracovného poriadku č. 7/2007-N pre zamestnancov 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatkov číslo 1 až 5 (ďalej len 
„pracovný poriadok“), po schválení zamestnaneckou radou  dňa 29. 05. 2013, 

 
u s t a n o v u j e   

 
nasledovné:  
 

1. Prevádzkovým zamestnancom Rektorátu STU, ktorí vykonávajú niektorú 

z pracovných činností uvedených v tomto bode (ďalej len „prevádzkoví 

zamestnanci Rektorátu STU“), sa upravuje pracovný čas nasledovne:    

 
P. 
č.  

 
Pracovná činnosť 

 
Voliteľný pracovný čas 

 
Základný pracovný čas 
 

1. upratovačka  od 6:00 hod do 8:00 hod 
od 14:00 hod do 18:00 hod 

od 8:00 hod do 14:00 hod 

2. remeselník/ údržbár od 6:00 hod do 9:00 hod 
od 15:00 hod do 18:00 hod 

od 9:00 hod do 15:00 hod 

3. Skladník od 7:00 hod do 9:00 hod 
od 15:00 hod do 18:00 hod 

od 9:00 hod do 15:00 hod 

4. v podateľni/v spisovni od 6:00 hod do 9:00 hod 
od 15:00 hod do 18:00 hod 

od 9:00 hod do 15:00 hod 

5. vodič  
motorového vozidla 

od 6:00 hod do 9:00 hod 
od 15:00 hod do 20:00 hod 

od 9:00 hod do 15:00 hod 

6. vrátnik nemá;  
pracovný čas  
podľa rozpisu zmien 

nemá;  
pracovný čas  
podľa rozpisu zmien  

 
 

2. Ak nie je v bode 1 ustanovené inak, ostatné práva a povinnosti prevádzkových 

zamestnancov Rektorátu STU v oblasti pracovného času sa riadia pracovným 

poriadkom. 

 

3. Za oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto príkazom kvestora a za 

zabezpečenie jeho dodržiavania pri plnení pracovných úloh, zodpovedá príslušný 

vedúci.  
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4. Tento príkaz rektora bol schválený zamestnaneckou radou dňa 29. 05. 2013.  

5. Tento príkaz kvestora nadobúda účinnosť dňom 1. jún 2013.   

 
            
 
 
 
 v. r. 1)                                                                             v. r. 1) 
Ing. Dušan Faktor, PhD.    doc. Ing. Zora Petráková, PhD. 
kvestor      predseda zamestnaneckej rady 
 
 

1) Originál podpísaného Príkazu kvestora číslo 1/2013-PK „Pracovný čas prevádzkových 

zamestnancov na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ je uložený 

a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare Rektorátu STU.  

 
 


