
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Dodatok číslo 1 
 
k Príkazu rektora 
číslo:   1/2021 – PR 

 
Protiepidemiologické opatrenia 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami 
štátnych inštitúcii SR 

 

Dátum: 21. 01. 2021 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 21. 01. 2021 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) z dôvodu pretrvávajúcej 

nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, 

na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 uverejnenom 

v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 8/2021 Z. z. a Uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 44 z 20. januára 2021 uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 

pod č. 14/2021 Z. z. a v súlade s článkom 4 bod 4 Príkazu rektora číslo 1/2021-PR 

„Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti 

s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR“ zo dňa 02.01.2021 (ďalej tiež „príkaz 

rektora“) 

 

vydáva 

 

nasledovný 

 

Dodatok číslo 1 

k Príkazu rektora č. 1/2021-PR zo dňa 02.01.2021 

Protiepidemiologické opatrenia 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR 

(ďalej len „dodatok č. 1“), 

 

ktorým sa príkaz rektora mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Článok I. 

 

1. V celom texte príkazu rektora sa dátum „24.01.2021“ nahrádza dátumom 

„07.02.2021“. 

 

2. V článku 1 bod 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a dodatku číslo 2 zo dňa 

13.01.2021“. 

 

3. V článku 2 bod 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „zodpovedným za plnenie tohto príkazu 

rektora“. 
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4. V článku 2 sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: 

„3) Zamestnanci podľa bodu 2 tohto článku sú pred vstupom na pracovisko v dňoch 

27.01.2021 až 02.02.2021  povinní preukázať sa: 

a) negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaného od 18.01.2021 alebo 

b) negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej 

únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18.01.2021 alebo 

c) dokladom potvrdzujúcim prekonanie ochorenia COVID-19 nie starším ako tri 

mesiace.“. 

 

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 4. 

 

5. V článku 3 bod 1 sa za slovom „okresmi“ vypúšťa slovo „a“. 

 

6. V článku 3 bod 2 sa slovo „uznesení“ nahrádza slovom „uzneseniach“. 

 

7. V článku 3 bod 3 znie: 

„3) Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na: 

a) zamestnancov STU ubytovaných v ubytovacích zariadeniach, 

b) členov kolektívnych orgánov STU ubytovaných v ubytovacích zariadeniach, 

c) hostí ubytovaných v ubytovacích zariadeniach k 01.01.2021.“. 

 

 

Článok II. 

 

1. Ostatné ustanovenia príkazu rektora zostávajú nedotknuté. 

 

2. Dodatok číslo 1 nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 

 

 

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1 

 rektor 

                                                        
1 tento dokument je podpísaný elektronicky 


