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       V súlade s Čl. 8 ods. 5 Organizačného poriadku Stavebnej fakulty STU v Bratislave 

v súlade s uznesením Vlády SR č. 602/2022 zo dňa 28. 09. 2022 a s odporúčaním 

rektora č. 19009/2022 nariadiť zamestnancom hromadné čerpanie dovoleniek, 

cieľom ktorých je zníženie spotreby energií vo verejných budovách, sú 

odporúčané nasledujúce opatrenia:  

• zníženie teploty vykurovania 

• udržiavanie útlmového režimu vykurovania 

• obmedzenie využívania elektrických spotrebičov 

• inštalácia izolačných odrazových panelov na radiátory 

• obmedzenie vonkajšieho osvetlenia budov 

• realizácia informačnej kampane na zaangažovanie zamestnancov na úsporách 

• zavádzanie práce z domácnosti. 

 
SvF STU ako zamestnávateľ je aj v podmienkach súčasnej energetickej krízy ako súčasť 

verejného sektora  povinný  vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti 

týkajúce sa podmienok práce, a to v súlade s ostatnými predpismi na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vykonávať opatrenia na znižovanie 

energetickej náročnosti pri súčasnom zabezpečení vzdelávacej a výskumnej 

činnosti verejnej vysokej školy. 

Preto v súlade s cit. uznesením Vlády SR  a odporúčaním rektora 

                                                                    nariaďujem  

a) po dohode s NOO pri SvF STU v dňoch od 2. 1. do 5. 1. 2023 hromadné čerpanie dovolenky 

v rozsahu 4 dni  všetkým zamestnancom fakulty s výnimkou pracovísk priamo riadených 

tajomníkom fakulty a pracoviska z úseku dekana – oddelenie personálne a mzdové, ktoré 

vykonávajú uzávierkové práce za mesiac december 2022 vo vopred stanovenom 

harmonograme, 

b) úpravu režimu práce od 9. 1. do 13. 1. 2023    na režim odporúčanej práce z domácnosti na 

plnenie úloh určených vedúcim pracoviska, prípadne na čerpanie ďalších dní dovolenky 

v rozsahu podľa požiadaviek zamestnancov.  
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V uvedenom období od 2. 1. do 15. 1. 2023 bude v objektoch fakulty zabezpečené  

znížené vykurovanie, obmedzený vstup a ďalšie obmedzenia prevádzky v súlade 

s osobitným rozvrhom. 

Tento Príkaz č. 3/2022 sa vzťahuje na všetkých zamestnancov fakulty. Nadobúda 

platnosť dňom podpisu a účinnosť nasledujúcim dňom po dni podpisu.  Platí  až do 

odvolania.  

Tento príkaz dekana je zverejnený na webe fakulty v priečinku „Smernice“ 

https://www.svf.stuba.sk/4419. 

     

  

        

                                                                                                

                                                                      prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.  

                                      dekan  


