
 

 

 
Kolégium rektora 
06.04.2020 
 
 

Mimoriadne ekonomické opatrenia na STU 
v Bratislave v súvislosti s krízou COVID-19 
 
 
 
Predkladá: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
 rektor 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Dušan Faktor, PhD. 
 kvestor 
 
 
 
Zdôvodnenie: Potreba reflektovať ekonomickú situáciu a jej pravdepodobný 

vývoj v súvislosti s krízou COVID-19 
 
 
 
Návrh uznesenia: Kolégium rektora prerokovalo návrh Príkazu rektora Mimoriadne 

ekonomické opatrenia na STU v súvislosti s krízou COVID-19 
a) bez pripomienok, 
b) s pripomienkami 

 a odporúča príkaz vydať. 
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Mimoriadne ekonomické opatrenia na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave v súvislosti 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave X. 03. 2020 

Číslo: X/2020-PR 

 

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

stavu ekonomiky STU a s prihliadnutím na jej ďalší očakávaný vývoj v súvislosti s krízou COVID-

19 a v súlade s článkom 3 bod 1 písm. c) Smernice rektora číslo 4/2013 - SR „Pravidlá vydávania 

interných predpisov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 03.10.2013 

 

vydáva 

 

nasledovný príkaz rektora 

 

Mimoriadne ekonomické opatrenia na Slovenskej technickej univerzite Bratislave 

v súvislosti s krízou COVID-19 

 

ktorým určuje nasledovné: 

 

PRVÁ ČASŤ 

 

1) Nariaďujem zastaviť nákupy, objednávky a obstarávanie tovarov a služieb s výnimkou 

tých, ktoré bezprostredne súvisia so zabezpečením základnej funkčnosti a tých, 

ktorými je STU zmluvne viazaná. 

 

 Zodpovedný: dekani fakúlt, kvestor, riaditelia Účelových 

zariadení Študentské domovy a jedálne a 

Gabčíkovo 

 Termín: 7.04.2020 – do odvolania. 

 

2) Nariaďujem zastaviť čerpanie vyčlenených a schválených rozpočtových položiek ktoré 

bezprostredne nesúvisia so zabezpečením základnej funkčnosti a s výnimkou tých, 

ktorých prerušenie by viedlo ku konkrétnym škodám. 

 

 Zodpovedný: dekani fakúlt, kvestor, riaditelia Účelových 

zariadení Študentské domovy a jedálne a 

Gabčíkovo 

 Termín: 7.04.2020 – do odvolania. 
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3) Nariaďujem nevstupovať do zmluvných vzťahov (resp. iných záväzkov) a prehodnotiť 

existujúce zmluvné vzťahy, ktoré sú viazané na dotáciu štátneho rozpočtu a vlastné 

zdroje. Výnimkou sú zmluvy na zabezpečenie základnej funkčnosti. 

 

 Zodpovedný: dekani fakúlt, kvestor, riaditelia Účelových 

zariadení Študentské domovy a jedálne a 

Gabčíkovo 

 Termín: 7.04.2020 – do odvolania. 

 

 

4) Nariaďujem optimalizovať spotrebu energie na všetkých pracoviskách kde to okolnosti 

umožňujú. 

 Zodpovedný: dekani fakúlt, kvestor, riaditelia Účelových 

zariadení Študentské domovy a jedálne a 

Gabčíkovo 

 Termín: 7.04.2020 – do odvolania. 

 

5) Nariaďujem neprijímať do pracovného pomeru osoby na administratívne a 

prevádzkové činnosti. V prípade vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov 

dôsledne zvážiť opodstatnenosť prijatia. 

 

 Zodpovedný: dekani fakúlt, kvestor, riaditelia Účelových 

zariadení Študentské domovy a jedálne a 

Gabčíkovo 

 Termín: 7.04.2020 – do odvolania. 

 

6) Zamestnancom, ktorým nemožno prideľovať prácu kvôli prekážke na strane 

zamestnávateľa (prevádzkoví zamestnanci), vyplácať od 1.4.2020 náhradu mzdy 

v sume 80% ich priemerného zárobku. Rozhodnutie o okruhu osôb sú oprávnení 

vykonať dekani fakúlt a riaditelia ÚZ ŠDaJ a ÚZ Gabčíkovo. (počkáme na znenie novely 

ZP a naformulujeme presne znenie) 

 

 Zodpovedný: dekani fakúlt, kvestor, riaditelia Účelových 

zariadení Študentské domovy a jedálne a 

Gabčíkovo 

 Termín: 7.04.2020 – do odvolania. 

 

7) Žiadam zastaviť vyplácanie nenárokovateľných čiastok v odmeňovaní (najmä odmien) 

z dotácie štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. 
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 Zodpovedný: dekani fakúlt, kvestor, riaditelia Účelových 

zariadení Študentské domovy a jedálne a 

Gabčíkovo 

 Termín: 7.04.2020 – do odvolania. 

 

8) Žiadam  neuzatvárať dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce (a pod.) 

a prehodnotiť vykazovanie odpracovaných hodín a vyplácanie na základe už 

uzavretých dohôd. 

 

 Zodpovedný: dekani fakúlt, kvestor, riaditelia Účelových 

zariadení Študentské domovy a jedálne a 

Gabčíkovo 

 Termín: 7.04.2020 – do odvolania. 

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

1) Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto príkazu rektora je možné vykonať iba číslovanými 

dodatkami k nemu, podpísanými rektorom. 

 

2) Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 

 

 

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

 rektor 

 


