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Zabezpečenie prevádzky a spôsob výkonu pracovných povinností zamestnancov na 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v čase mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
 
 

Berúc do úvahy nové výzvy v oblasti pracovno-právnych vzťahov, vedeckej a pedagogickej práce spôsobené 

pandémiou koronavírusu z r. 2020 a uvedomujúc si možnosť vzniku nových kríz v budúcnosti, ktoré môžu 

poviesť k vyhláseniu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v Slovenskej republike 

 

vydávam nasledovné opatrenia, účinné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu v SR: 

 

 

1. Nariaďujem riaditeľom ústavov, vedúcim samostatných oddelení, tajomníkovi fakulty a riaditeľovi SCHK, 

aby sa oblasti prevádzky FCHPT STU v ich pôsobnosti riadili aktuálne platným stupňom obmedzenia 

prevádzky FCHPT STU podľa farebného kódovania uvedeného v prílohe 1 tohto príkazu. Farebné 

kódovanie bude v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu zverejnené na 

webstránke FCHPT STU so zvýraznením prípadných odlišností od neho podľa rozhodnutia dekana. 

2. Nariaďujem riaditeľom ústavov a vedúcim samostatných oddelení zabezpečiť, aby zamestnanci 

príslušných útvarov vykonávali prácu a doktorandi činnosti podľa aktuálne platného stupňa obmedzenia 

prevádzky FCHPT STU podľa farebného kódovania uvedeného v prílohe 1 tohto príkazu. 

3. Nariaďujem tajomníkovi fakulty zabezpečiť, aby pracovníci dekanátu vykonávali prácu podľa aktuálne 

platného stupňa obmedzenia prevádzky FCHPT STU podľa farebného kódovania uvedeného v prílohe 1 

tohto príkazu. 

4. Nariaďujem riaditeľovi SCHK zabezpečiť, aby pracovníci SCHK vykonávali prácu podľa aktuálne platného 

stupňa obmedzenia prevádzky FCHPT STU podľa farebného kódovania uvedeného v prílohe 1 tohto 

príkazu. 

5. Nariaďujem, aby každému zamestnancovi, ktorý nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre 

zastavenie alebo obmedzenie činnosti FCHPT STU na pracovisku, t.j. ide o prekážku v práci na strane 

zamestnávateľa, sa vyplácala náhrada mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v 

sume minimálnej mzdy. Rozhodnutie o okruhu osôb, ktoré spadajú do tejto kategórie, je v kompetencii 

riaditeľov ústavov a vedúcich fakultných pracovísk. Pre tieto prípady FCHPT STU ako zamestnávateľ nie 

je povinná zabezpečiť stravovanie zamestnanca. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku 

alebo dištančne, sa vypláca mzda vo výške 100 %. 

6. Nariaďujem uskutočňovať hromadné podujatia v priestoroch FCHPT STU iba v súlade s podmienkami 

podľa aktuálne platného stupňa obmedzenia prevádzky FCHPT STU podľa farebného kódovania 

uvedeného v prílohe 1 tohto príkazu. 

7. Nariaďujem realizovať zasadnutia samosprávnych orgánov fakulty a pracovné stretnutia na všetkých 

úrovniach riadenia iba v súlade s podmienkami podľa aktuálne platného stupňa obmedzenia prevádzky 

FCHPT STU podľa farebného kódovania uvedeného v prílohe 1 tohto príkazu. 
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8. Nariaďujem, aby sa úradné hodiny pracovísk FCHPT STU riadili podmienkami podľa aktuálne platného 

stupňa obmedzenia prevádzky FCHPT STU podľa farebného kódovania uvedeného v prílohe 1 tohto 

príkazu. 

9. Nariaďujem, aby sa pracovné cesty zamestnancov FCHPT uskutočňovali v súlade s podmienkami podľa 

aktuálne platného stupňa obmedzenia prevádzky FCHPT STU podľa farebného kódovania uvedeného 

v prílohe 1 tohto príkazu. 

10. Nariaďujem zabezpečiť, aby sa možnosti vstupu do budov FCHPT STU riadili aktuálne platným stupňom 

obmedzenia prevádzky FCHPT STU podľa farebného kódovania uvedeného v prílohe 1 tohto príkazu. 

 

Zodpovední za plnenie tohto príkazu: Tajomník fakulty, riaditelia ústavov, vedúci fakultných pracovísk, 

riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach riadenia. 

Termín: V čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu okamžite. 

 

Tento príkaz dekana nadobúda platnosť 12. januára 2021. 

Tento príkaz dekana je účinný počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu v Slovenskej republike kedykoľvek po vstupe príkazu do platnosti. 

 

 

V Bratislave, 12.1.2021 

 

 

 

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., v.r. 

dekan FCHPT STU 

  



Príkaz dekana FCHPT STU 
číslo 2/2021 

 

 

 

Príloha 1: Stupne obmedzenia prevádzky FCHPT STU v Bratislave 

 Zelená Žltá Oranžová Červená Čierna 
  

PREVÁDZKA 
BEZ 

OBMEDZENÍ 
 

 
ČIASTOČNE 
OBMEDZENÁ 
PREVÁDZKA 

 
ZNAČNE 

OBMEDZENÁ 
PREVÁDZKA 

 
VÝZNAMNE 

OBMEDZENÁ 
PREVÁDZKA 

 
PLNE 

OBMEDZENÁ 
PREVÁDZKA 

Vstup do 
budovy 

Bez 
obmedzení 

Bez 
obmedzení 

Iba hlavným 
vchodom na 

Radlinského 9 

Iba hlavným 
vchodom na 

Radlinského 9 

Iba hlavným 
vchodom na 

Radlinského 9 
po preukázaní 
sa povolením 

dekana na 
vstup 

Spôsob práce 
zamestnancov 
ústavov 
a oddelení 

Prezenčne 

Prezenčne, 
dištančne iba 
po schválení 

dekanom 

Prezenčne, 
dištančne iba 
po schválení 

vedúcim 
pracovníkom 

Dištančne, 
prezenčne iba 
po schválení 

vedúcim 
pracovníkom 

Dištančne, 
prezenčne iba 

s výnimkou 
dekana 

Spôsob práce 
zamestnancov  
dekanátu a 
SCHK 

Prezenčne Prezenčne 

Prezenčne, 
dištančne iba 
po schválení 

vedúcim 
pracovníkom 

Dištančne, 
prezenčne iba 
po schválení 

vedúcim 
pracovníkom 

Dištančne, 
prezenčne iba 

s výnimkou 
dekana 

Spôsob činnosti 
doktorandov 

Prezenčne 

Prezenčne, 
dištančne iba 
po schválení 

vedúcim 
pracovníkom 

Dištančne, 
prezenčne iba 
po schválení 

vedúcim 
pracovníkom 

Dištančne, 
prezenčne iba 
po schválení 

vedúcim 
pracovníkom 

Dištančne 

Úradné hodiny 
pracovísk 

Platné Platné Skrátené 
Zrušené, 

kontakt po 
dohode 

Zrušené, 
kontakt po 

dohode 
Uskutočňovanie 
hromadných 
podujatí 

Povolené 
Povolené so 

súhlasom 
dekana 

Povolené so 
súhlasom 
dekana 

Zakázané Zakázané 

Zasadnutia 
orgánov 

Prezenčne 
alebo 

dištančne 

Odporúčané 
dištančne 

Dištančne, 
prezenčne iba 
so súhlasom 

dekana 

Dištančne Dištančne 

Pracovné cesty Povolené 

Povolené, 
zahraničné 

cesty 
neodporúčané 

Zakázané, 
povolené iba 
so súhlasom 

vedúceho 
pracovníka 

Zakázané, 
povolené iba 
s výnimkou 

dekana 

Zakázané 

 


