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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 28. 05. 2020 

Číslo: 2/2020-PR 

 

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

aktuálneho stavu šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19), v nadväznosti na postupné 

uvoľňovanie opatrení 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 

 

nasledovné 

ÚPLNÉ ZNENIE 

Príkazu rektora č. 2/2020-PR 

 

Mimoriadne opatrenia na zabránenie šírenia prenosných ochorení 

v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity Bratislave 

v znení dodatku číslo 1 zo dňa 28.05.2020 

 

ktorým určuje nasledovné: 

 

PRVÁ ČASŤ 

 

1) V súlade s článkom 2 bod 6 Ubytovacieho poriadku študentských domovov Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave uzatvoriť všetky ubytovacie zariadenia STU 

v pôsobnosti Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU. 

 

 Zodpovedný: riaditeľ Účelového zariadenia Študentské domovy 

a jedálne STU. 

 Termín: 13.03.2020, 10:00 hod. – do 31.05.2020. 

 

S účinnosťou od 01.06.2020 sa povoľuje opätovné ubytovanie v ubytovacích 

zariadeniach STU v pôsobnosti Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne 

STU za dodržania epidemiologických pravidiel podľa aktuálnych opatrení Ústredného 

krízového štábu SR. 

 

 



 

3 
 

 

 

2) Návštevy v ubytovacích zariadenia STU pôsobnosti Účelového zariadenia Študentské 

domovy a jedálne STU sú možné len za dodržania epidemiologických pravidiel podľa 

aktuálnych opatrení Ústredného krízového štábu SR. 

 

3) S účinnosťou od 01.06.2020 obnovujú svoju prevádzku študentské jedálne 

v pôsobnosti Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU. 

 

4) O uzatvorení ubytovacích zariadení STU mimo pôsobnosti Účelového zariadenia 

Študentské domovy a jedálne STU je oprávnený rozhodnúť príslušný dekan fakulty, 

v ktorého pôsobnosti je dané ubytovacie zariadenie. Rovnako je príslušný dekan 

oprávnený rozhodnúť o povolení opätovného ubytovania v ubytovacích zariadeniach 

v pôsobnosti príslušnej fakulty a o obnovení prevádzky študentských jedální 

v pôsobnosti príslušnej fakulty. 

 

 

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. 

 

3) Dodatok číslo 1 k tomuto príkazu rektora nadobudol platnosť dňom jeho vydania 

a účinnosť dňa 01.06.2020. 

 

 

 

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1 

 rektor 

                                                        
1 tento dokument je podpísaný elektronicky 
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