V Bratislave, dňa 22.04.2020
Reg. číslo: sekr./54/5182/2020
Metodické usmernenie k obnoveniu vedeckovýskumnej a experimentálnej činnosti
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
V súlade s článkom 4 bo 2 Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len
„STU“), s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia
Covid – 19, s tým súvisiaceho obmedzenia činnosti STU na základe Príkazu rektora č. 1/2019 –
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, a snahou Vlády
Slovenskej republiky o postupnom uvoľňovaní krízových opatrení vydávam nasledovné
záväzné
metodické usmernenie:
1.

Dekani jednotlivých fakúlt STU vykonajú kontrolu a analýzu úloh a prijatých záväzkov
v oblasti:
a) vedeckovýskumnej činnosti s prihliadnutím najmä na zabezpečenie ukončenia
dizertačných prác a výskumných projektov končiacich v roku 2020,
b) vedeckovýskumnej činnosti s prihliadnutím najmä na zabezpečenie tých úloh
a experimentálnych činností, ktoré sú pri riešení výskumných projektov
termínované na rok 2020 a ktorých neplnenie môže spôsobiť škody STU alebo celej
spoločnosti,
c) zmluvnej experimentálnej činnosti s prihliadnutím najmä na zabezpečenie tých
zmlúv, ktorých plnenie prispieva k riešeniu situácie spôsobenej s pandémiou Covid
– 19,
d) zmluvnej experimentálnej činnosti s prihliadnutím najmä na minimalizáciu škôd,
ktoré môžu vzniknúť nedodržaním zmluvných záväzkov STU,
e) o výsledku analýzy informujú prorektora pre vedu a výskum a doktorandské
štúdium.

2.

S cieľom zmiernenia nepriaznivých dôsledkov týkajúcich sa obmedzenej činnosti STU
a za účelom postupného obnovenie vedeckovýskumnej a experimentálnej činnosti na STU
dekani jednotlivých fakúlt STU:

a) umožnia vstup zamestnancom a študentom tretieho stupňa štúdia do laboratórií,
v prípade výkonu experimentálnych činností v teréne umožnia zamestnancom STU
a študentom tretieho stupňa štúdia na STU prípravu prístrojov a zariadení
potrebných pre činnosti v teréne,
b) podmienky vstupu a prevádzky laboratórií prispôsobia povahe úloh a činností
vykonávaných v laboratóriách pri dodržaní aktuálne platných krízových opatrení
na STU a úrovne opatrení aktuálne vyhlásených Vládou SR a Ústredným krízovým
štábom SR,
c) oboznámia s opatreniami prijatými na fakulte dotknutých zamestnancov
a študentov tretieho stupňa štúdia a Krízový štáb STU.
3.

Ustanovenia bodu 2 sa týkajú študentov tretieho stupňa štúdia:
a) s trvalým alebo preukázateľným prechodným pobytom v Bratislave a študentov
tretieho stupňa štúdia zdržiavajúcim sa na území Bratislavy, pokiaľ sú študentmi
fakúlt nachádzajúcich sa v Bratislave, resp. Ústavu manažmentu STU,
b) s trvalým alebo preukázateľným prechodným pobytom v Trnave a študentov
tretieho stupňa štúdia zdržiavajúcim sa na území Trnavy, pokiaľ sú študentmi
Materiálovotechnologickej fakulty STU.

4.

Zapojenie ostatných doktorandov do procesu postupného obnovenia vedeckovýskumnej
a experimentálnej činnosti sa odporúča realizovať v súlade s usmerneniami Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR k výučbe na vysokých školách a ubytovaniu študentov
v študentských domovoch.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1
rektor
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