
 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 07.05.2020 

Reg. číslo: sekr./60/5692/2020 

 

Metodické usmernenie k uvoľneniu opatrení týkajúcich sa prítomnosti zamestnancov 

na pracoviskách Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 

V súlade s článkom 4 bod 2 Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len 

„STU“) a v nadväznosti na Príkaz rektora č. 1/2020 – PR „Opatrenia na predchádzanie vzniku 

a šírenia prenosných ochorení na Slovenskej technickej univerzite Bratislave“ zo dňa 

08.03.2020 v znení dodatkov č. 1 a 2 (ďalej len „príkaz rektora 1/2020 – PR“) vydávam 

nasledovné záväzné 

 

metodické usmernenie: 

 

Toto metodické usmernenie sa vydáva 

 s ohľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou 

pandémiou ochorenia Covid – 19 a s tým súvisiaceho obmedzenia činnosti STU, 

 v nadväznosti na zákon č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 

 v nadväznosti na opatrenia Vlády Slovenskej republiky o postupnom uvoľňovaní 

krízových opatrení, 

 za účelom spresnenia podmienok prítomnosti zamestnancov STU na pracoviskách. 

 

1. Vzhľadom na uvedené sa s účinnosťou od 11.05.2020 povoľuje vstup na pracovisko: 

a) vysokoškolským učiteľom za účelom výkonu vzdelávacej činnosti dištančnou metódou, 

výskumnej, vývojovej, umeleckej a v ďalšej tvorivej činnosti, zabezpečenia skúšok, 

štátnych skúšok, obhajob habilitačných prác a plnenia ďalších úloh súvisiacich 

so zabezpečením vzdelávacej činnosti, 

b) výskumným pracovníkom za účelom výkonu výskumnej, vývojovej, umeleckej a v ďalšej 

tvorivej činnosti, 

c) administratívnym a prevádzkovým zamestnancom vrátane zamestnancov 

zabezpečujúcich prevádzku technických prostriedkov informačnej a komunikačnej 

technológie slúžiacich na verejný priamy prenos, resp. verejný audiovizuálny priamy 

prenos podľa § 108 ods. 8 až 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
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d) administratívnym zamestnancom pracujúcim na projektoch, ktorých pracovné činnosti 

musia byť vykonané v stanovených lehotách na základe uzatvorených zmlúv. 

 

2. Vstup do priestorov STU sa s účinnosťou od 11.05.2020 povoľuje aj osobám zúčastňujúcim 

sa na zasadnutiach Akademického senátu STU, akademických senátov fakúlt, zasadnutiach 

ďalších kolektívnych orgánov STU alebo fakúlt, pokiaľ sa takého zasadnutie neuskutočňuje 

prostredníctvom videokonferencie. 

 

3. Vstup zamestnancov na pracovisko podľa bodu 1, resp. iných osôb do priestorov STU 

podľa bodu 2 tohto metodického usmernenia sa povoľuje za súčasného dodržiavania 

nasledovných epidemiologických pravidiel: 

a) vstupovať a pohybovať sa v priestoroch STU je povolené len s použitím rúška alebo 

iného prostriedku prekrývajúceho horné dýchacie cesty (nos, ústa), 

b) pri vstupe do priestorov STU musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk, 

c) v jednej kancelárií môže byť maximálne jeden zamestnanec, 

d) v laboratóriu môže byť na každých 25 m2 jeden zamestnanec, 

e) osobný kontakt musí byť zredukovaný na minimum, dodržiavať minimálnu vzdialenosť 

2 m a v prípade pracovných stretnutí využívať prostriedky informačnej a komunikačnej 

technológie, 

f) priestory STU, do ktorých bude na základe tohto metodického usmernenia povolený 

vstup musia byť pravidelne a riadne dezinfikované. 

 

4. O rozsahu prítomnosti zamestnancov na pracovisku podľa bodu 1 tohto metodického 

usmernenia rozhodne príslušný zodpovedný zamestnanec, rovnako rozhodne aj 

o prítomnosti na pracovisku zamestnancov, ktorí nie sú uvedení v bode 1 tohto 

metodického usmernenia, pričom sa odporúča aby na jednotlivých organizačných zložkách 

(útvar, oddelenie, úsek) bol na pracovisku prítomný aspoň jeden zamestnanec. 

 

5. Zodpovednými zamestnancami sa na účely tohto metodického usmernenia rozumejú 

dekani fakúlt, prorektori, kvestor, riaditelia a vedúci univerzitných pracovísk a účelových 

zariadení. 

 

6. V prípade zamestnancov STU, ktorí sa na základe tohto metodického usmernenia nevrátia 

na pracovisko, resp. len čiastočne, sa naďalej postupuje v zmysle príslušných ustanovení 

príkazu rektora č. 1/2020 – PR. 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1 

          rektor 

                                                
1
 tento dokument je podpísaný elektronicky 
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