Smernica dekana
Číslo: 9_2021-S
22.10.2021
Usmernenie dekana FAD STU pre zamestnancov, študentov
a interných doktorandov v súvislosti s prevenciou šírenia
koronavírusu od 25.10.2021

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

V Bratislave 22.10.2021
číslo: 9_2021-S

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave v súlade s “COVID AUTOMAT Alert
Systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v
závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba Covid-19) – ďalej len „COVID AUTOMAT“,
ktorý bol schválený Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 440 z 10. augusta 2021, na
základe Príkazu rektora číslo: 9/2021 – „Organizácia a podmienky pedagogického procesu a
prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na zimný semester akademického
roka 2021/2022“ zo dňa 13. 09. 2021 a na základe vývoja epidemiologickej situácie v SR.

vydáva
nasledovné usmernenie:
s účinnosťou od 25.10.2021 :
●

●

sa upravuje forma výuky pre akademický rok 2021/22 na hybridnú (kombinovanú)
nasledovne:
všetky ročníky všetkých študijných programov 1., 2. a 3. stupňa budú mať možnosť
prezenčnej formy výuky umožnenú iba v predmetoch - odborná prax resp. prax,
bakalársky projekt, diplomový projekt a v exkurziách, workshopoch ako aj osobné
konzultácie v určených predmetoch;
prevádzka budov na Nám. slobody 19 a Vazovovej 5 v Bratislave, ako aj
Detašovaného pracoviska fakulty v Banskej Štiavnici, vstupuje do režimu OTP, t. j.
na fakultu a fakultné pracoviská bude mať prístup len osoba, ktorá sa preukáže
dokladom o zaočkovaní alebo negatívnym testom nie starším ako 48 h. (Antig.test)
resp. 72 h. (PCR test) alebo osoba s dokladom o prekonaní COVID za posledných
180 dní. Kontrola sa bude vykonávať na vrátnici FAD STU, hospodárkou
Detašovaného pracoviska v Banskej Štiavnici a vyučujúcimi pedagógmi v
priestoroch na Vazovovej ul.

Na základe týchto opatrení vyplýva pre zamestnancov, študentov a interných doktorandov
fakulty nasledovné:

● podľa uváženia pedagóga, v predmetoch s tvorivým / umeleckým zameraním
(ateliérová tvorba, modelovanie, kreslenie, ZAN, fotografia a pod...), vykonávať
prezenčnou formou workshopy, exkurzie a konzultácie (podmienka OTP režim)

● aby nedochádzalo ku kumulácii väčšieho počtu osôb vo fakultných priestoroch
(dodržanie požiadavky VŠ do 400 osôb s OTP*), je možné aktivity prezenčnej výuky
realizovať výlučne v dňoch podľa určeného rozpisu:
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●

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS, ARCHITEKTÚRA,
URBANIZMUS:

FAD STU - NÁM. SLOBODY 19
PONDELOK

4.- 6. ročník – delenie podľa Vertikálnych ateliérov 1 až 12 /prvých
12 VA podľa rozdelenia na webe fakulty:
https://www.fa.stuba.sk/6961 - VA Alexy - Bogár až VA Kusý – Paňák

UTOROK

1. ročník

STREDA

2. a 3. ročník

ŠTVRTOK

4.- 6. ročník – delenie podľa Vertikálnych ateliérov 13 až 25
/ostatných 13 VA podľa rozdelenia na webe fakulty:
https://www.fa.stuba.sk/6961 - VA Paulíny až VA BIG Design studio

PIATOK

VÝBEROVÉ PREDMETY PODĽA UVÁŽENIA

*5.-6. ročník je 1. a 2. ročník Ing. štúdia

●

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY DIZAJN
FAD STU NÁM. SLOBODY 19
PONDELOK

1. ročník /len kresliarne/

UTOROK

3.- 4. ročník

VAZOVOVA

1. ročník
2. ročník

STREDA
ŠTVRTOK

3.- 4. ročník

1. ročník

PIATOK

5.- 6. ročník

2. ročník

*5.-6. ročník je 1. a 2. ročník Mgr. Štúdia

●

Plánovanie prezenčnej formy konzultácií, workshopov a exkurzií je výlučne na
rozhodnutí garanta predmetu. Pre študentov mimo režimu OTP, resp. bez možnosti
využitia prezenčných konzultácií, je potrebné zabezpečiť online výučbu. Tá môže byť
paralelne v tom istom termíne alebo v náhradnom termíne.
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●

Pedagógovia sú povinní z dôvodu možného epidemického vyšetrovania a trasovania
pozitívnych prípadov viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na
vzdelávacej činnosti uskutočňovanej prezenčnou metódou.

●

Pri prezenčnej metóde uskutočňovania vzdelávacích činností je potrebné
minimalizovať kontakty s ostatnými študentmi a presuny študentov medzi
výučbovými skupinami.

●

Pokračovať v plnení svojich pracovných povinností v bežnom režime v priestoroch
FAD STU, pri dodržaní všetkých aktuálnych epidemiologických opatrení (ROR – ruky,
odstup, rúško).

●

Pedagogickí a výskumní pracovníci, zaradení na ústavoch, môžu využívať aj prácu
formou homeoffice (najmä v závislosti s lepšími podmienkami pre konkrétnu formu
výučby). Táto je však možná iba so súhlasom vedúceho pracoviska podľa smernice
dekana č. 1_2019-S „Pravidlá vykonávania práce z domu (home office).

●

Nepedagogickí pracovníci a výskumní pracovníci na iných pracoviskách ako sú
ústavy, sa riadia podľa pokynov svojho priameho nadriadeného a prácu z domu
môžu vykonávať iba výnimočne a v odôvodnených prípadoch.

●

Vedúci každého pracoviska fakulty, na ktorom prebieha vzdelávanie - je povinný
určiť zamestnanca, ktorý bude plniť úlohy technického koordinátora pre dištančné
vzdelávanie, zodpovedného za usmerňovanie ostatných zamestnancov príslušného
výučbového pracoviska v oblasti dištančného vzdelávania.

●

V prípade, že u zamestnanca je podozrenie na ochorenie COVID-19, alebo je
potvrdené ochorenie COVID-19, táto osoba je povinná bezodkladne oznámiť túto
skutočnosť vedúcemu pracoviska, ktorý následne informuje vedenie FAD.

●

Všetkým zamestnancom fakulty sa doporučuje (z dôvodu rekonštrukcie toaliet)
využívanie parkoviska fakulty iba v nevyhnutnej miere a najmä pre pracovníkov,
ktorí bývajú mimo Bratislavy.

●

Všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov sa budú realizovať
prezenčnou, resp. hybridnou formou online, pokiaľ to aktuálna situácia a nariadenia
vyšších orgánov budú umožňovať.

Uvedené opatrenia majú platnosť od 25.10.2021 až do odvolania. Následne sa budú
prehodnocovať podľa aktuálneho vývoja situácie.

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