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V súlade s príkazom rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 7/2020 Opatrenia 

Univerzity Komenského v Bratislave v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných 

ochorení (ďalej len „príkaz rektora“ v príslušnom gramatickom tvare), vydáva dekan Univerzity 

Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „fakulta“ v príslušnom gramatickom 

tvare alebo „FM UK“) tento príkaz (ďalej len „príkaz dekana“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 

Na základe odporúčaní Pracovnej skupiny rektora pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie 

a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) 

na úrovni Univerzity Komenského v Bratislave, po dohode s Radou predsedov odborových 

organizácií Univerzity Komenského v Bratislave a s jej predchádzajúcim súhlasom a na základe 

príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave 

 

n a r i a ď u j e m 

v čase od 9. marca 2020 do odvolania1 

 

v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na fakulte 

 

a) prácu doma v súlade s ustanovením § 52 ods. 5 Zákonníka práce2, 

b) nahlásiť prostredníctvom katedry pracovný čas3, kedy bude vysokoškolský učiteľ 

a výskumný pracovník vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, na ktorej 

pôsobí4, 

c) každý týždeň vypracovať a vedúcemu katedry e-mailom odoslať výkaz o vykonanej práci 

doma. 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť 19. marca 2020. 

Dodatok č. 1 k tomuto príkazu nadobúda platnosť a účinnosť 24. marca 2020. 

 

Odôvodnenie 

Čl. 1 

Zabezpečenie úloh v oblasti vzdelávania a výskumu 

 

(1) Príkazom rektora je prerušená prezenčná výučba, pedagogický proces prebieha formou 

samoštúdia a s využitím dištančnej metódy. 

(2) Obdobie od 9. marca 2020 do odvolania5 nie je obdobím pracovného voľna, ale ide 

o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. 

 
1 Resp. v období podľa opatrení verejných autorít. 
2 Ide o prácu, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom 

zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, 

že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. 
3 Podľa ustanovenia čl. 12 a č. 13 vnútorného predpisu č. 1/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa upravujú niektoré povinnosti vysokoškolských učiteľov 

a výskumných pracovníkov ide o pracovný čas v trvaní najmenej 23 hodín týždenne. 
4 Viď. ustanovenia čl. 3 až čl. 8 vnútorného predpisu č. 1/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa upravujú niektoré povinnosti vysokoškolských učiteľov 

a výskumných pracovníkov: povinnosti vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkcii profesorov, docentov, 

odborných asistentov, asistentov, lektorov a výskumných pracovníkov. 
5 Resp. v období podľa opatrení verejných autorít. 
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(3) Všetky povinnosti vyplývajúce vysokoškolskému učiteľovi alebo výskumnému 

pracovníkovi z jeho pracovnej zmluvy zostávajú nedotknuté, z dôvodu mimoriadnych 

okolností nastáva zmena v mieste výkonu práce. 

(4) Fakulta ako zamestnávateľ umožnil vysokoškolským učiteľom a výskumným 

pracovníkom prácu doma (tzv. „home office“). 

(5) Vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník je povinný dodržiavať pracovný čas, 

úlohy pridelené nadriadeným a musí byť k dispozícii na e-mailovú komunikáciu. 

 

Čl. 2 

Porušenie pracovnej disciplíny 

 

(1) Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sú povinní dodržiavať pracovnú disciplínu 

a plniť všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú z pracovného pomeru. 

(2) Závažnosť konkrétneho porušenia pracovnej disciplíny v čase, kedy je prerušená 

prezenčná výučba, podľa miery zavinenia a vzniknutých následkov konania posudzuje 

nadriadený vedúci zamestnanec.6 

 

 

 

 

V Bratislave 19. marca 2020 

 

 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

dekan FM UK 

 

 
6 Čl. 11 ods. 6 vnútorného predpisu č. 5/2013 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 11/2008 Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 


