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Príkaz dekana  
Číslo: 1/2015 
 
Opatrenia súvisiace so stavbou  
„Revitalizácia objektov FEI STU“  
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Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 
 

V Bratislave 3.2.2015 
Číslo: 1/2015 

 
 
Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v nadväznosti na 
projekt „Revitalizácia objektov FEI STU“, 

 
ukladá zamestnancom, študentom, nájomcom a návštevníkom 

Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 
 
nasledovné: 

 
1. V záujme bezpečnosti sa na stavenisku môžu pohybovať iba oprávnení 

zamestnanci. Okolie a obvod staveniska budú označené informačnými 
tabuľami. Niektoré časti budovy (napr. nákladné výťahy) budú staviteľom 
dočasne využívané. V tomto čase budú tieto priestory považované za dočasné 
stavenisko. 

2. Od 12.2.2015 až do odvolania sa nesmie parkovať na nasledovných miestach 
v okolí budovy FEI STU: 

a. príjazdová komunikácia medzi blokmi A až D, 
b. príjazdová komunikácia k posluchárňam medzi blokmi D,E, 
c. časť parkoviska  pri vrátnici bloku E, 
d. v ľavom pruhu cesty medzi blokom E a plavárňou v smere k plavárni, 
e. príjazdová komunikácia do dvora bloku E, 
f. panelová cesta medzi skladmi GZS a unimobunkami. 

3. Náhradné parkovanie bude na „spodnom parkovisku“ FIIT STU, ku ktorému 
vedie príjazdová cesta oproti plavárni FEI STU. 

4. Do 20.2.2015 je potrebné odstrániť všetky predmety, resp. materiál z terás 
a balkónov blokov B,C,D,E. V prípade, že sa tak neudeje, budú tieto trvale 
odstránené. Výnimkou sú zariadenia, ktoré má staviteľ zmluvne odinštalovať 
a spätne nainštalovať: 

a. anténne systémy na strechách blokov C a E 
b. prečerpávacia vodná elektráreň na bloku C 
c. veterná a solárna elektráreň na bloku C 
d. skúšobňa izolátorov VN a VVN na bloku C 
e. čisté priestory v bloku E  

5. Do 20.2.2015 riaditelia ústavov a ďalší vedúci pracovníci FEI STU sú povinní 
predložiť dekanovi fakulty špecifické požiadavky súvisiace so stavbou. Ak 
tieto špecifiká do stanoveného termínu nebudú predložené, stavebné úpravy 
budú realizované štandardným postupom. 

6. Do 20.2.2015 riaditelia ústavov a ďalší vedúci pracovníci FEI STU sú povinní 
predložiť dekanovi fakulty zoznam priestorov v správe ich ústavu, ktoré sú 
napojené na podokenné klimatizačné jednotky, ktoré je nevyhnutné 
okamžite spätne sprevádzkovať. Tomuto nariadeniu podliehajú len 
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klimatizačné jednotky, ktoré sú podmienkou správneho fungovania 
technológií, ako napr. serverovne a špecializované laboratóriá. 

7. Do 20.2.2015 riaditelia ústavov a ďalší vedúci pracovníci FEI STU sú povinní 
predložiť dekanovi fakulty mená dvoch zamestnancov ústavu zodpovedných 
za súčinnosť pracoviska s vedením fakulty vo veciach stavby. 

8. Pri príprave staveniska a opätovnom sprevádzkovaní revitalizovaných 
priestorov bude nevyhnutná súčinnosť dotknutých pracovísk. Príprava 
staveniska a opätovné sprevádzkovanie podliehajú nasledovným termínom: 

 
Do znamená, že daná úloha musí byť už v daný deň hotová. 
 
BLOK B: 

1) Presťahovať južnú stranu 7., 6., 5. p. (tri vrchné posch.) na severnú stranu: do  08.03.2015 

2) Presťahovať zo severnej strany 7. p. na južnú stranu: od 18.03.2015 do 20.03.2015  

3) Presťahovať zo severnej strany 6. p. na južnú stranu: od 23.03.2015 do 25.03.2015 

4) Presťahovať zo severnej strany 5. p. na južnú stranu: od 25.03.2015 do 27.03.2015 

5) Spätné presťahovanie a finalizácia 7.p.: od 30.03.2015 do 01.04.2015 

6) Spätné presťahovanie a finalizácia 6.p.: od 08.04.2015 do 10.04.2015 

7) Spätné presťahovanie a finalizácia 5.p.: od 10.04.2015 do 12.04.2015 

8) Uvoľniť strechu a terasy na 7., 6., 5. p. (tri vrchné posch.): do 02.04.2015 

9) Presťahovať južnú stranu 4.p. na severnú stranu: do  11.04.2015 

10) Presťahovať južnú stranu 3.p. na severnú stranu: do  13.04.2015 

11) Presťahovať zo severnej strany 4. p. na južnú stranu: od 22.04.2015 do 24.04.2015 

12) Presťahovať zo severnej strany 3. p. na južnú stranu: od 27.04.2015 do 29.04.2015 

13) Spätné presťahovanie a finalizácia 4.p.: od 06.05.2015 do 09.05.2015 

14) Spätné presťahovanie a finalizácia 3.p.: od 12.05.2015 do 14.05.2015 

15) Uvoľniť strechu a terasy na 4., 3.p.: do 11.05.2015 

16) Presťahovať južnú stranu 2.p. na severnú stranu: do 10.05.2015 

17) Presťahovať južnú stranu 1.p. na severnú stranu: do 15.05.2015 

18) Presťahovať zo severnej strany 2. p. na južnú stranu: od 24.05.2015 do 26.05.2015 

19) Presťahovať zo severnej strany 1. p. na južnú stranu: od 31.05.2015 do 02.06.2015 

20) Spätné presťahovanie a finalizácia 2.p.: od 10.06.2015 do 12.06.2015 

21) Spätné presťahovanie a finalizácia 1.p.: od 17.06.2015 do 19.06.2015 

22) Uvoľniť strechu a terasy na 2.p.: do 15.06.2015 

23) Presťahovať južnú stranu 0.p. na severnú stranu: do 13.06.2015 

24) Presťahovať južnú stranu -1.p. na severnú stranu: do 20.06.2015 

25) Presťahovať zo severnej strany 0. p. na južnú stranu: od 27.06.2015 do 29.05.2015 

26) Presťahovať zo severnej strany -1. p. na južnú stranu: od 04.07.2015 do 06.07.2015 

27) Spätné presťahovanie a finalizácia 0.p.: od 14.07.2015 do 16.07.2015 

28) Spätné presťahovanie a finalizácia -1.p.: od 17.07.2015 do 19.07.2015 

29) Čistenie a dokončovanie Bloku B: od 22.06.2015 do 21.07.2015 

 
BLOK C: 

1) Presťahovať južnú stranu 8., 7., 6. p. (tri vrchné posch.) na severnú stranu: do  08.03.2015 

2) Presťahovať zo severnej strany 8. p. na južnú stranu: od 18.03.2015 do 20.03.2015  

3) Presťahovať zo severnej strany 7. p. na južnú stranu: od 23.03.2015 do 25.03.2015 

4) Presťahovať zo severnej strany 6. p. na južnú stranu: od 28.03.2015 do 30.03.2015 
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5) Spätné presťahovanie a finalizácia 8.p.: od 30.03.2015 do 01.04.2015 

6) Spätné presťahovanie a finalizácia 7.p.: od 08.04.2015 do 10.04.2015 

7) Spätné presťahovanie a finalizácia 6.p.: od 13.04.2015 do 15.04.2015 

8) Uvoľniť strechu a terasy na 8., 7., 6. p. (tri vrchné posch.): do 02.04.2015 

9) Uvoľniť strechu a terasy na 10. p. (strojovňa výťahu): do 17.05.2015 

10) Presťahovať južnú stranu 5.p. na severnú stranu: do  11.04.2015 

11) Presťahovať južnú stranu 4.p. na severnú stranu: do  16.04.2015 

12) Presťahovať zo severnej strany 5. p. na južnú stranu: od 22.04.2015 do 24.04.2015 

13) Presťahovať zo severnej strany 4. p. na južnú stranu: od 29.04.2015 do 01.05.2015 

14) Spätné presťahovanie a finalizácia 5.p.: od 06.05.2015 do 09.05.2015 

15) Spätné presťahovanie a finalizácia 4.p.: od 14.05.2015 do 16.05.2015 

16) Uvoľniť strechu a terasy na 5., 4.p.: do 11.05.2015 

17) Presťahovať južnú stranu 3.p. na severnú stranu: do 10.05.2015 

18) Presťahovať južnú stranu 2.p. na severnú stranu: do 17.05.2015 

19) Presťahovať zo severnej strany 3. p. na južnú stranu: od 24.05.2015 do 26.05.2015 

20) Presťahovať zo severnej strany 2. p. na južnú stranu: od 01.06.2015 do 03.06.2015 

21) Spätné presťahovanie a finalizácia 3.p.: od 10.06.2015 do 12.06.2015 

22) Spätné presťahovanie a finalizácia 2.p.: od 18.06.2015 do 20.06.2015 

23) Uvoľniť strechu a terasy na 2.p.: do 15.06.2015 

24) Presťahovať južnú stranu 1.p. na severnú stranu: do 13.06.2015 

25) Presťahovať južnú stranu 0.p. na severnú stranu: do 21.06.2015 

26) Presťahovať zo severnej strany 0. p. na južnú stranu: od 27.06.2015 do 29.05.2015 

27) Presťahovať zo severnej strany -1. p. na južnú stranu: od 05.07.2015 do 07.07.2015 

28) Spätné presťahovanie a finalizácia 0.p.: od 14.07.2015 do 16.07.2015 

29) Spätné presťahovanie a finalizácia -1.p.: od 18.07.2015 do 20.07.2015 

30) Čistenie a dokončovanie Bloku C: od 22.06.2015 do 21.07.2015 

 
 

BLOK D: 
1) Presťahovať južnú stranu 7., 6., 5. p. (tri vrchné posch.) na severnú stranu: do  08.03.2015 

2) Presťahovať zo severnej strany 7. p. na južnú stranu: od 18.03.2015 do 20.03.2015  

3) Presťahovať zo severnej strany 6. p. na južnú stranu: od 23.03.2015 do 25.03.2015 

4) Presťahovať zo severnej strany 5. p. na južnú stranu: od 28.03.2015 do 30.03.2015 

5) Spätné presťahovanie a finalizácia 7.p.: od 30.03.2015 do 01.04.2015 

6) Spätné presťahovanie a finalizácia 6.p.: od 08.04.2015 do 10.04.2015 

7) Spätné presťahovanie a finalizácia 5.p.: od 13.04.2015 do 15.04.2015 

8) Uvoľniť strechu a terasy na 7., 6., 5. p. (tri vrchné posch.): do 02.04.2015 

9) Presťahovať južnú stranu 4.p. na severnú stranu: do  11.04.2015 

10) Presťahovať južnú stranu 3.p. na severnú stranu: do  16.04.2015 

11) Presťahovať zo severnej strany 4. p. na južnú stranu: od 22.04.2015 do 24.04.2015 

12) Presťahovať zo severnej strany 3. p. na južnú stranu: od 29.04.2015 do 01.05.2015 

13) Spätné presťahovanie a finalizácia 4.p.: od 06.05.2015 do 09.05.2015 

14) Spätné presťahovanie a finalizácia 3.p.: od 14.05.2015 do 16.05.2015 

15) Uvoľniť strechu a terasy na 4., 3.p.: do 11.05.2015 

16) Presťahovať južnú stranu 2.p. na severnú stranu: do 10.05.2015 

17) Presťahovať južnú stranu 1.p. na severnú stranu: do 17.05.2015 

18) Presťahovať zo severnej strany 2. p. na južnú stranu: od 24.05.2015 do 26.05.2015 

19) Presťahovať zo severnej strany 1. p. na južnú stranu: od 01.06.2015 do 03.06.2015 
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20) Spätné presťahovanie a finalizácia 2.p.: od 10.06.2015 do 12.06.2015 

21) Spätné presťahovanie a finalizácia 1.p.: od 18.06.2015 do 20.06.2015 

22) Uvoľniť strechu a terasy na 2.p.: do 15.06.2015 

23) Presťahovať južnú stranu 0.p. na severnú stranu: do 13.06.2015 

24) Presťahovať južnú stranu -1.p. na severnú stranu: do 21.06.2015 

25) Presťahovať zo severnej strany 0. p. na južnú stranu: od 27.06.2015 do 29.05.2015 

26) Presťahovať zo severnej strany -1. p. na južnú stranu: od 05.07.2015 do 07.07.2015 

27) Spätné presťahovanie a finalizácia 0.p.: od 14.07.2015 do 16.07.2015 

28) Spätné presťahovanie a finalizácia -1.p.: od 18.07.2015 do 20.07.2015 

29) Čistenie a dokončovanie Bloku D: od 22.06.2015 do 21.07.2015 

 
 

BLOK E: 
1) Presťahovať južnú stranu 7., 6., 5. p. (tri vrchné posch.) na severnú stranu: do  08.03.2015 

2) Presťahovať zo severnej strany 7. p. na južnú stranu: od 17.03.2015 do 19.03.2015  

3) Presťahovať zo severnej strany 6. p. na južnú stranu: od 22.03.2015 do 24.03.2015 

4) Presťahovať zo severnej strany 5. p. na južnú stranu: od 24.03.2015 do 26.03.2015 

5) Spätné presťahovanie a finalizácia 7.p.: od 28.03.2015 do 30.03.2015 

6) Spätné presťahovanie a finalizácia 6.p.: od 02.04.2015 do 08.04.2015 

7) Spätné presťahovanie a finalizácia 5.p.: od 08.04.2015 do 10.04.2015 

8) Uvoľniť strechu a terasy na 7., 6., 5. p. (tri vrchné posch.): do 01.04.2015 

9) Uvoľniť strechu a terasy na 9. p. (strojovňa výťahu): do 22.05.2015 

10) Presťahovať južnú stranu 4.p. na severnú stranu: do  09.04.2015 

11) Presťahovať južnú stranu 3.p. na severnú stranu: do  11.04.2015 

12) Presťahovať zo severnej strany 4. p. na južnú stranu: od 19.04.2015 do 21.04.2015 

13) Presťahovať zo severnej strany 3. p. na južnú stranu: od 24.04.2015 do 26.04.2015 

14) Spätné presťahovanie a finalizácia 4.p.: od 02.05.2015 do 04.05.2015 

15) Spätné presťahovanie a finalizácia 3.p.: od 07.05.2015 do 10.05.2015 

16) Uvoľniť strechu a terasy na 4., 3.p.: do 07.05.2015 

17) Presťahovať južnú stranu 2.p. na severnú stranu: do 05.05.2015 

18) Presťahovať južnú stranu 1.p. na severnú stranu: do 11.05.2015 

19) Presťahovať zo severnej strany 2. p. na južnú stranu: od 19.05.2015 do 21.05.2015 

20) Presťahovať zo severnej strany 1. p. na južnú stranu: od 26.05.2015 do 28.05.2015 

21) Spätné presťahovanie a finalizácia 2.p.: od 04.06.2015 do 06.06.2015 

22) Spätné presťahovanie a finalizácia 1.p.: od 11.06.2015 do 13.06.2015 

23) Uvoľniť strechu a terasy na 2.p.: do 10.06.2015 

24) Presťahovať južnú stranu 0.p. na severnú stranu: do 07.06.2015 

25) Presťahovať južnú stranu -1.p. na severnú stranu: do 14.06.2015 

26) Presťahovať zo severnej strany 0. p. na južnú stranu: od 20.06.2015 do 22.05.2015 

27) Presťahovať zo severnej strany -1. p. na južnú stranu: od 27.06.2015 do 29.06.2015 

28) Spätné presťahovanie a finalizácia 0.p.: od 06.07.2015 do 08.07.2015 

29) Spätné presťahovanie a finalizácia -1.p.: od 09.07.2015 do 11.07.2015 

30) Presťahovať južnú stranu -2.p. na severnú stranu: do 30.06.2015 

31) Presťahovať zo severnej strany -2. p. na južnú stranu: od 08.07.2015 do 10.07.2015 

32) Spätné presťahovanie a finalizácia -2.p.: od 19.07.2015 do 21.07.2015 

33) Čistenie a dokončovanie Bloku E: od 22.06.2015 do 21.07.2015 
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9. Každý zamestnanec a študent FEI STU je povinný v určenom termíne 
absolvovať školenie BOZP.  

10. Je zakázané inštalovať zariadenia na revitalizovanú fasádu a okná, prípadne 
robiť úpravy fasády a okien alebo akokoľvek zasahovať do plášťa budovy bez 
písomného súhlasu dekana FEI STU. 

 
 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 
   dekan FEI STU 


