
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Dodatok číslo 3 
 
k Príkazu rektora 
číslo:   1/2020 – PR 

 
Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia 
prenosných ochorení na Slovenskej technickej 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 28. 05. 2020 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) v súlade s druhou 

časťou bod 3 Príkazu rektora číslo 1/2020-PR „Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia 

prenosných ochorení na Slovenskej technickej univerzite Bratislave“ zo dňa 08.03.2020 

v znení dodatkov číslo 1 a 2 (ďalej tiež „príkaz rektora“) 

 

vydáva 

 

nasledovný 

 

Dodatok číslo 3 

k Príkazu rektora č. 1/2020-PR zo dňa 08.03.2020 

Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení 

na Slovenskej technickej univerzite Bratislave 

v znení dodatkov číslo 1 a 2 

(ďalej len „dodatok č. 3“), 

 

ktorým sa príkaz rektora mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Článok I. 

 

1) V prvej časti v bode 4 sa za prvú vetu pripájajú tieto vety: 

„Rektor, kvestor a dekan fakulty, každý v rámci svojej pôsobnosti, môže 

v opodstatnených prípadoch udeliť výnimku z obmedzení uvedených v tomto bode. 

Udelená výnimka musí zohľadňovať aktuálne opatrenia Ústredného krízového štábu 

SR týkajúce sa ciest do zahraničia ako aj pravidlá krajiny, do ktorej sa má zahraničná 

pracovná cesta uskutočniť, resp. z ktorej sa má návšteva zo zahraničia na STU prijať.“. 

 

2) V prvej časti bod 5 prvá veta znie: 

„Zasadnutia samosprávnych akademických orgánov STU a hromadné podujatia 

v priestoroch STU sa môžu uskutočňovať len za dodržiavania epidemiologických 

pravidiel podľa aktuálnych opatrení Ústredného krízového štábu SR.“. 

 

3) V prvej časti sa vypúšťajú vety: 

„Rektor dôrazne odporúča študentom bývajúcim na internátoch (s výnimkou 

zahraničných študentov), aby počas prerušenia prezenčnej výučby opustili ubytovacie 

zariadenia. Upozorňuje, že v prípade výskytu nákazy na internátoch sa ubytovaní 
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budú musieť podvoliť karanténnemu režimu. V prípade, ak internáty do 11.03.2020 

neopustí nadkritické množstvo študentov, môže byť rektor nútený nariadiť 

uzatvorenie internátov.“. 

 

 

Článok II. 

 

1) Ostatné ustanovenia príkazu rektora zostávajú nedotknuté. 

 

2) Dodatok číslo 3 nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť dňa 01.06.2020. 

 

 

 

 

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1 

 rektor 

                                                        
1 tento dokument je podpísaný elektronicky 


		2020-05-28T18:03:26+0000




