
 
                             

 

Zápisnica č. 17/ 2019-2020 

 

z rokovania  mimoriadneho Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, 

ktoré sa uskutočnilo 9.3. 2020 o 13:00 hod. 

 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. COVID 19- opatrenia na zabránenie šírenia 

                    

                   

    

K bodu 1 

Dňa 8.3.2020 vyšlo rozhodnutie  rektorov STU a UK o prerušení výuky na  STU  a UK od 

9.3.2020 – 21.3.2020     

 

Príloha č.1- Prerušenie výuky na UK a STU  

Dňa 9.3 .2020 boli na Kolégiu rektora prerokované „Opatrenia na zabránenie šírenia 

koronavíru (ochorenie COVID 19) – a následne bol zverejnený príkaz rektora č. 1/2020.   

Príloha č.2- Príkaz rektora č. 1/2020 – RR „Opatrenia na predchádzanie vzniku a 

šírenia prenosných ochorení na Slovenskej technickej univerzite Bratislave“ zo dňa 

08.03.2020 

Dňa 9.3 .2020, nadväzujúc na predchádzajúce opatrenia zvolal dekan fakulty mimoriadne 

zasadnutie kolégia dekana na ktorom vydal nasledovné nariadenia: 

 

1 - zabezpečiť hromadné čerpanie  dovoleniek. Pani Mgr. Veronika Blahová  

prečítala nariadenie dekana o prenesenej dovolenke z predchádzajúceho 

kalendárneho roka, z čoho vyplynulo, že zamestnanci, ktorí prenášajú dovolenku 

z roka 2019 a majú viac ako 10 prenesených dní, musia vyčerpať povinne 5 dní 

dovolenky. 

Zoznam týchto zamestnancov Mgr. Blahová poskytne každému vedúcemu ústavu 

a ten oboznámi konkrétne osoby. 

 

2 - vedúci ústavov musia nahlásiť pani Grandovej zamestnancov, ktorí boli za 

posledných 14 dní v zahraničí (aj s konkrétnou krajinou). Pani Grandová tieto 
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mená následne pošle p. I. Chabroňovi na rektorát. Ďalšie mená budú vedúci 

pracovísk nahlasovať pánovi Chabroňovi priebežne.  

 

3 - dekan fakulty s okamžitou platnosťou nariaďuje:  

- zrušiť všetky  služobné  cesty do zahraničia. V prípade, ak niekto 

súkromne cestuje  do zahraničia, musí čerpať  po návrate domov povinne 

dovolenku  14 dní a ostať doma v karanténe. Súčasne musí priniesť 

potvrdenie o zdravotnom stave. Odporúča sa minimalizovať aj tuzemské 

služobné cesty.  

 

-    zastaviť prevádzku stravovacieho zariadenia „U strojára“ 

 

- zastaviť všetky aktivity v telocvični a fitnescentrách. Pri prenájme týchto 

zariadení treba rokovať s firmami a posunúť predplatené termíny, prípadne 

zrušiť nájom na dotknuté termíny. 

 

- zabezpečiť obmedzený chod na všetkých útvaroch a oddeleniach 

dekanátu a celofakultných pracoviskách. Vedúci útvarov a oddelení 

dekanátu nahlásia na sekretariát dekana na každý deň mená osôb, ktoré 

budú na zabezpečovať službu na pracovisku v čase od 9:00 do 13:00.   

 

4 - vedúci ústavov: 

- nariadia na svojich ústavoch konkrétnym zamestnancov prácu na doma 

na obdobie 14 dní.  Uvedená práca bude zadaná písomne a v takom 

formáte, aby ju bolo možné v prípade potreby aj skontrolovať. 

 

- nahlásia na sekretariát dekana na každý deň mená osôb, ktoré budú na 

ústave zabezpečovať službu v čase od 9:00 do 13:00.   

  

5 -  rektor STU ruší divadelné predstavenie plánované na 24.3.2020 pri príležitosti 

Dňa učiteľov.  

 

6 - rušia sa všetky rokovania  akademického senátu, vedeckých rád a ostatných   

  grémií univerzity a fakulty 

 

7  - študentom bývajúcim na internátoch sa odporúča,  aby počas prerušenia 

prezenčnej výučby odišli domov.  V prípade výskytu nákazy na internátoch, 

ubytovaní, ktorí ostali na internáte sa budú musieť podvoliť karanténnemu režimu. 

 

8  - zahraniční študenti, môžu ostať na internátoch 

 

 

 



3                                                                                                              Zápisnica č. 17/2019-2020 

z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU zo dňa 9.3. 2020 

3 
 
 
 

                              

 

 

 

V Bratislave 9.3.2020 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing.Katarína Grandová v. r. 

 

Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  v. r. 

 

 

 

                                                              prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                                                                dekan 


