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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „fakulta“ 

v príslušnom gramatickom tvare alebo „FM UK“) vydáva v súlade s ustanoveniami príkazu 

rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2021 Opatrenia Univerzity Komenského 

v Bratislave v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) tento príkaz 

(ďalej len „príkaz“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 

Týmto príkazom dekan nariaďuje v termíne od 2. januára 2021 do 24. januára 2021 

 

nasledovný režim práce a prevádzky budovy na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte 

managementu (ďalej len „fakulta“ v príslušnom gramatickom tvare): 

 

(1) Zamestnancom fakulty sa v súlade s ustanovením § 250b ods. 2 písm. a) zákona 

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov nariaďuje výkon práce 

z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje, s výnimkou 

zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku1. 

Okruh zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku určí tajomníčka fakulty 

s dodržaním podmienky, že počet zamestnancov na pracovisku nesmie prekročiť jednu 

osobu na jednu kanceláriu/miestnosť. 

Dotknutí zamestnanci budú o uvedenom informovaní štandardnými komunikačnými 

kanálmi a bude im o tejto skutočnosti vystavené potvrdenie, ktorého vzor tvorí prílohu 

č. 1 tohto príkazu. 

 Zodpovedný: tajomníčka fakulty 

 

(2) Všetky budovy v priamej správe fakulty sa uzatvárajú s účinnosťou od 2. januára 2021. 

Vstup do budov sa povoľuje len zamestnancom zabezpečujúcim nevyhnutnú prevádzku 

podľa ods. 1 tohto príkazu, osobám, ktorým to umožňuje uznesenie vlády, príp. iné 

všeobecne záväzné právne predpisy a akty orgánov verejnej moci a osobám s osobitným 

súhlasom tajomníčky fakulty alebo dekana fakulty. 

 Zodpovední: tajomníčka fakulty, dekan fakulty 

 

 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

V Bratislave 2. januára 2021 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

dekan 

  

 
1 Zamestnanci, ktorých fyzická neprítomnosť na pracovisku by ohrozila zabezpečenie bazálnych činností fakulty a jej 

pracovísk a mala by závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie úloh fakulty, prípadne by spôsobila vážne 

ekonomické či iné škody (najmä zamestnanci zabezpečujúci bezpečnosť a ochranu objektov, nevyhnutný počet 

zamestnancov oddelení zabezpečujúcich podporu štúdia, CIT - informačné systémy a siete v prípade , že sa nedá 

zabezpečiť podpora online, podobne zamestnanci knižnice, ak sa nedá zabezpečiť podpora štúdia online (a len 

v prípade ak o tom rozhodne riaditeľ knižnice), zamestnanci podateľne, nevyhnutný počet zamestnancov 

zabezpečujúcich ekonomické a personálne otázky). 
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Príloha č. 1 k príkazu dekana FM UK č. 1/2021 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta managementu 

Odbojárov 10, P. O. BOX 95, 820 05 Bratislava 25 

   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

•             • 
 

 Vážená pani/Vážený pán 

 meno a priezvisko 

 adresa 
  

•                       • 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/    Miesto a dátum vydania 

   Mgr. Šúreková  Bratislava 

  02/90 21 2060   XX. 01. 2021 

 

 

Potvrdenie  o  potrebe  fyzickej  prí tomnost i  na  pracovisku  
 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu (ďalej len „fakulta“), ako Váš 

zamestnávateľ vydáva s prihliadnutím na prijaté uznesenie vlády SR č. 808/2020 zo dňa 

31. decembra 2020 (ďalej len „uznesenie vlády“) toto potvrdenie, že v dňoch 4. januára 2021 až 

24. januára 2021 

 

sa vyžaduje Vaša fyzická prítomnosť na pracovisku 

 

určenom v pracovnej zmluve, a to vzhľadom na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky Vášho 

zamestnávateľa a pracoviska. 

 

 

...................................................... 

Mgr. Soňa Šúreková 

tajomníčka fakulty 


