
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Dodatok číslo 4 
 
k Príkazu rektora 
číslo:   1/2020 – PR 

 
Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia 
prenosných ochorení na Slovenskej technickej 
univerzite Bratislave 

v znení dodatkov číslo 1 až 3 

 

Dátum: 11. 06. 2020 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 11. 06. 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 až 3 (ďalej tiež „príkaz rektora“) 

 

vydáva 

 

nasledovný 

 

Dodatok číslo 4 

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 až 3 

(ďalej len „dodatok č. 4“), 

 

ktorým sa príkaz rektora mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

Článok I. 

 

1) V prvej časti v bode 1 sa slová „do odvolania, resp. podľa rozhodnutí príslušných 

orgánov verejnej moci“ nahrádzajú slovami „do 14.06.2020“. 

 

2) V prvej časti v bode 2 sa slová „do odvolania, resp. podľa rozhodnutí príslušných 

orgánov verejnej moci“ nahrádzajú slovami „do 14.06.2020“. 

 

3) V prvej časti v bode 3 sa slová „do odvolania, resp. podľa rozhodnutí príslušných 

orgánov verejnej moci“ nahrádzajú slovami „do 14.06.2020“ a na konci sa pripája 

táto veta: 

„S účinnosťou od 15.06.2020 sú možné opatrenia uvedené v tomto bude použiť len 

vo výnimočných prípadoch, a to len podľa písm. b) a c) tohto bodu.“. 

 

4) V prvej časti v bode 4 sa slová „do odvolania, resp. podľa rozhodnutí príslušných 

orgánov verejnej moci“ nahrádzajú slovami „do 14.06.2020“ a na konci sa pripája 

táto veta: 
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„S účinnosťou od 15.06.2020 možno uskutočňovať zahraničné pracovné cesty 

do krajín, resp. prijímať návštevy zo zahraničia z krajín, s ktorými má Slovenská 

republika ku dňu cesty neobmedzený režim na hraniciach. Pri ostatných krajinách je 

potrebné zohľadniť aktuálne opatrenia Ústredného krízového štábu SR týkajúce sa 

ciest do zahraničia ako aj pravidlá danej krajiny.“. 

 

5) V prvej časti sa na konci pripája táto veta: 

„Všetky protiepidemiologické pravidlá (používanie rúška alebo iného prostriedku 

prekrývajúceho horné dýchacie cesty, dezinfekcia rúk, odstup osôb, výmera 

vnútorných priestorov na jednu osobu a pod.) sa musia v priestoroch STU dodržiavať 

podľa aktuálnych opatrení Ústredného krízového štábu SR.“. 

 

 

Článok II. 

 

1) Ostatné ustanovenia príkazu rektora zostávajú nedotknuté. 

 

2) Zrušuje sa: 

 Metodické usmernenie k obnoveniu vedeckovýskumnej a experimentálnej 

činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave č. sekr./54/5182/2020 

zo dňa 22.04.2020, 

 Metodické usmernenie k uvoľneniu opatrení týkajúcich sa prítomnosti 

zamestnancov na pracoviskách Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

č. sekr./60/5692/2020 zo dňa 07.05.2020. 

 

3) Dodatok číslo 4 nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť dňa 15.06.2020. 

 

 

 

 

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1 

 rektor 

                                                        
1 tento dokument je podpísaný elektronicky 
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