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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej  len  
„FSEV UK”)  vydáva na základe Príkazu rektora UK č. 1/2021 Opatrenia Univerzity Komenského 
v Bratislave v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) a na základe 
článku 13  ods. 3 a 6 vnútorného predpisu č. 1/2011 Organizačný poriadok  FSEV UK v znení 
neskorších dodatkov tento Príkaz dekanky č. 1/2021 – dodatok č. 3 k Príkazu dekanky č. 10/2020 
- Úprava pracovného času a pokyny zamestnávateľa na FSEV UK v zimnom semestri 
akademického roka 2020/2021  v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení 
súvisiacich s COVID-19 (ďalej len „príkaz dekanky“). 
 

Článok 1 
 
Článok 3.3. sa upravuje nasledovne:  
 

Režim Home Office sa uplatňuje u všetkých zamestnancov a zamestnankýň nasledovne:  
 

Nariaďuje sa zamestnankyniam a zamestnancom FSEV UK práca na doma, a to v termíne od 
02.01.2021 do 24.01.2021 vrátane. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na pracovníkov 
zabezpečujúcich prácu v nepretržitom režime (t.j. vrátnik/údržbár) a pracovníkov 
zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku.  

Okruh zamestnancov a zamestnankýň zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku určí dekanka 
v spolupráci s tajomníčkou fakulty a vedúcimi zamestnancami fakulty, s tým, že počet 
zamestnancov na pracovisku nesmie prekročiť jednu osobu na jednu kanceláriu/miestnosť. 

Dotknutí zamestnanci a zamestnankyne budú o uvedenom informovaní štandardnými 
komunikačnými kanálmi a bude im o tejto skutočnosti vystavené potvrdenie 
zamestnávateľa. 

Pod pojmom zamestnanci zabezpečujúci nevyhnutnú prevádzku sa v prostredí fakulty 
rozumejú len tí zamestnanci, ktorých fyzická neprítomnosť na pracovisku by ohrozila 
zabezpečenie bazálnych činností fakulty 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, informačné systémy a siete, 
zamestnanci v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovední za riadenie a prevádzku 
energetických a tepelno-energetických zariadení, osoby zabezpečujúce údržbu budov a ciest, 
zamestnanci podateľne, nevyhnutný počet zamestnancov zabezpečujúcich ekonomické 
a personálne otázky).   

Článok 2 
 

Všetky budovy v priamej správe fakulty sa uzatvárajú s účinnosťou od 2. januára 2021. Vstup do 
budov sa povoľuje len zamestnancom a zamestnankyniam zabezpečujúcim nevyhnutnú 



prevádzku podľa článku 1, osobám, ktorým to umožňuje uznesenie vlády, príp. iné všeobecne 
záväzné právne predpisy a akty orgánov verejnej moci (nájomcom a pod.) a osobám s osobitným 
súhlasom dekanky, resp. tajomníčky fakulty.  
 
 
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 
 
V Bratislave 2. januára 2021 

 
 

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
dekanka FSEV UK 


