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V súvislosti s odporúčaním Pracovnej skupiny rektora UK na monitorovanie, vyhodnocovanie 

situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu, vydávam nasledovný 

príkaz dekana, ktorým sa konkretizuje príkaz rektora č. 7/2020 Opatrenia Univerzity Komenského 

v Bratislave v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení. 

 

Čl. 1 

Povinnosti zamestnancov v období od 1. júna 2020 

 

(1) Vysokoškolským učiteľom, výskumným pracovníkom a administratívnym zamestnancom 

prikazujem výkon práce na ich pracoviskách v budove FM UK pokynov ich vedúcich 

zamestnancov, v termíne od 1. júna 2020. 

(2) Ostatným zamestnancom prikazujem prácu na ich pracoviskách v budove FM UK, podľa 

pokynov ich vedúcich zamestnancov, v termíne od 1. júna 2020. 

 

Čl. 2 

Povinnosti zamestnancov po skončení prerušenia prezenčnej výučby 

 

(1) Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci po skončení prerušenia prezenčnej výučby 

budú povinní dodržať naplánované termíny hodnotenia predmetov a termíny štátnych 

záverečných skúšok tak, ako to určí dekan fakulty a prodekan pre štúdium a vzťahy 

s verejnosťou FM UK. 

(2) Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorým bola pre akademický rok 

2019/2020 schválená mobilita v rámci programu Erasmus+, nie sú oprávnení sa jej 

zúčastniť v čase konania štátnych záverečných skúšok v súlade s ods. 1. 

(3) FM UK ako zamestnávateľ neumožní zamestnancom čerpanie dovoleniek 

do 30. júna 2020. 

 

Čl. 3 

 

(1) Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňa. 8. marca. 

(2) Dodatok č. 1 k tomuto príkazu nadobúda platnosť a účinnosť dňa 12. marca 2020. 

(3) Dodatok č. 2 k tomuto príkazu nadobúda platnosť a účinnosť dňa 24. marca 2020. 

(4) Dodatok č. 3 k tomuto príkazu nadobúda platnosť a účinnosť dňa 25. mája 2020. 

 

 

 

V Bratislave 8. marca 2020 

 

 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

dekan FM UK 

 


