Smernica rektora
číslo: 3/2020 – SR
Mimoriadne ekonomické opatrenia na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave v súvislosti
s krízou COVID-19
Dátum: 08. 04. 2020

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava
V Bratislave 08. 04. 2020
Číslo: 3/2020-SR
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s článkom 3 bod 1 písm. b)
Smernice rektora číslo 4/2013 - SR „Pravidlá vydávania interných predpisov Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 03.10.2013
vydáva
nasledovnú smernicu rektora
Mimoriadne ekonomické opatrenia na Slovenskej technickej univerzite Bratislave
v súvislosti s krízou COVID-19

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1) Smernica rektora „Mimoriadne ekonomické opatrenia na Slovenskej technickej
univerzite Bratislave v súvislosti s krízou COVID-19“ (ďalej len „smernica“) je vnútorná
organizačná a riadiaca norma Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len
„STU“) vydaná rektorom na základe aktuálneho stavu ekonomiky STU
a s prihliadnutím na jej ďalší očakávaný vývoj v súvislosti s krízou COVID-19.
2) Opatreniami sa na účely tejto smernice rozumejú činnosti smerujúce počas krízy
COVID-19 k zníženiu finančných výdavkov, s ktorými disponuje STU.
3) Smernica upravuje:
a) opatrenia v oblasti ekonomickej, ľudských zdrojov, verejného obstarávania
a prevádzky,
b) okruh osôb zodpovedných za prijatie opatrení,
c) časový rozsah prijatých opatrení.

Článok II.
Opatrenia
1) Odporúča sa sa prehodnotiť nákupy z dotácie zo štátneho rozpočtu, objednávky
a obstarávanie tovarov a služieb s výnimkou tých, ktoré bezprostredne súvisia
so zabezpečením základnej funkčnosti a tých, ktorými je STU zmluvne viazaná.
2) Odporúča sa nevstupovať do zmluvných vzťahov (resp. iných záväzkov), ktoré majú
vplyv na čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu a prehodnotiť existujúce zmluvné
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vzťahy, ktoré sú viazané na dotáciu zo štátneho rozpočtu a vlastné zdroje. Výnimkou
sú zmluvy na zabezpečenie základnej funkčnosti.
3) Nariaďuje sa optimalizovať spotrebu energie na všetkých pracoviskách kde to
okolnosti umožňujú.
4) Odporúča sa neprijímať do pracovného pomeru osoby na administratívne
a prevádzkové činnosti pokiaľ ich prijatie nie je nevyhnutné na plnenie projektových
zmlúv. V prípade vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov sa odporúča
dôsledne zvážiť opodstatnenosť prijatia.
5) Zamestnancom, ktorí nemôžu vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie
alebo obmedzenie činnosti STU, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa
a nariaďuje sa vyplácať zamestnancovi náhradu mzdy v sume 80 % jeho priemerného
zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. Rozhodnutie o okruhu osôb sú
oprávnení vykonať zodpovedné osoby podľa článku III. bod 1 tejto smernice. Pre tieto
prípady STU ako zamestnávateľ nie je povinná zabezpečiť stravovanie zamestnanca.
6) Odporúča sa dôsledne zvážiť vyplácanie odmien
a z vlastných zdrojov.

z dotácie štátneho rozpočtu

7) Odporúča sa dôsledne zvážiť uzatvorenie nových dohôd o pracovnej činnosti, dohôd
o vykonaní práce (a pod.) a prehodnotiť vykazovanie odpracovaných hodín
a vyplácanie na základe už uzavretých dohôd.
8) Zamestnanci, ktorí na základe Príkazu rektora č. 1/2020-PR „Opatrenia
na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na Slovenskej technickej
univerzite Bratislave“ zo dňa 08.03.2020 v znení jeho dodatkov a následných
usmernení pracujú z domu majú počas tejto doby nárok na stravné poukazy
(gastrolístky) ak súčasť STU (fakulta, účelové zariadenie) stravovanie nezabezpečuje.

Článok III.
Okruh zodpovedných osôb a časový rozsah
1) Za plnenie opatrení podľa článku II. tejto smernice sú zodpovední dekani fakúlt,
kvestor, riaditeľ Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU a riaditeľ
Účelového zariadenia STU v Gabčíkove.
2) Opatrenia podľa článku II. tejto smernice sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto smernice ,najdlhšie po dobu trvania mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného príslušnými orgánmi verejnej moci
v súvislosti s výskytom a šírením prenosných ochorení (najmä ochorenie COVID-19),
pokiaľ nebudú opatrenia skôr zmenené alebo zrušené.
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Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice je možné vykonať iba číslovanými
dodatkami k nej, podpísanými rektorom.
2) Rektor je oprávnený po vydaní každého dodatku k tejto smernici vydať spolu
s dodatkom aj úplné znenie tejto smernice.
3) Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej vydania a účinnosť 15. apríla 2020.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1
rektor
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tento dokument je podpísaný elektronicky
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