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Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava 

 
 

                           V Bratislave 15.06.2020 
číslo: 4_2020-S 

 
 

Dekan Fakulty architektúry STU v Bratislave v súvislosti s uvoľnením opatrení súvisiacich  

s prevenciou šírenia koronavírusu 

 

vydáva  

nasledovnú 

Smernicu dekana číslo: 4_2020-S: 
 

Usmernenia k uvoľneniu opatrení týkajúcich sa prítomnosti zamestnancov 
 a študentov na pracoviskách Fakulty architektúry STU v Bratislave od 16.06.2020 

 
 

Od 16.06.2020 v zmysle uvoľnenia opatrení vlády SR a Dodatku č. 4 k Príkazu rektora 

č.1/2020-PR zo dňa 11.06.2020, budú zamestnanci FA STU vykonávať svoje pracovné 

povinnosti formou riadneho pracovného režimu  na pracovisku. Podmienkou je  dodržiavanie 

všetkých aktuálne platných opatrení Ústredného krízového štábu SR. 

  

Tento režim sa týka najmä prevádzkových a administratívnych zamestnancov 

nasledovných pracovísk Fakulty architektúry: 

 Dekanát 

 Knižnica 

 Výpočtové stredisko 

 Hospodárska správa 

 Detašované pracovisko FA STU v Banskej Štiavnici 

 Sekretariáty na ústavoch 

Konkrétny pracovný režim uvedených pracovísk (najmä mieru využívania home office) 

stanoví priamy nadriadený každého pracoviska. 

 

Pedagogickí a výskumní pracovníci budú vykonávať svoje pracovné povinnosti formou, ktorá 

najlepšie zodpovedá ich konkrétnym pracovným úlohám.  

Vzhľadom k pretrvávajúcej forme bezkontaktnej výučby sa doporučuje (po dohode 

s vedúcim pracoviska) aj naďalej využívať najmä formu práce z domu (home office).  
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Vzhľadom k skutočnosti, že študenti nie sú ubytovaní na internátoch, je žiadúce, aby sa 

všetky formy skúšok aj naďalej uskutočňovali najmä mimoprezenčnou formou (online). 

 

Vstup študentov a návštevníkov fakulty do priestorov FA STU na Nám. slobody 19 je možný 

iba v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00, po zápise do knihy návštev na vrátnici fakulty. 

 

Z dôvodu evidencie návštev je vstup do priestorov FA STU na Nám. slobody 19 možný iba 

hlavným vstupom. 

 

Využívanie priestorov FA STU na Detašovanom pracovisku v Banskej Štiavnici na všetky druhy 

tomu určených aktivít je možné od 16.06.2020 za podmienky dodržiavania aktuálne platných 

opatrení Ústredného krízového štábu SR. 

 

Táto smernica nadobúda platnosť s účinnosťou od 16.06.2020 do 31.08.2020. 

 

 

 

 

 

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
                                                                                                                      dekan 
 


