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Dekanka	Fakulty	sociálnych	a	ekonomických	vied	Univerzity	Komenského	v	Bratislave	(ďalej		len		
„FSEV	UK”)	 	 vydáva	 v	 súlade	 s	ustanoveniami	Metodického	 usmernenia	 pre	 fakulty	 a	 ostatné	
súčasti	Univerzity	Komenského	v	Bratislave	(ďalej	len	„UK“)	v	zmysle	dokumentov	Ministerstva	
školstva,	 vedy,	 výskumu	 a	 športu	 Slovenskej	 republiky	 (ďalej	 len	 „MŠVVaŠ	 SR“)	 „Manuál	
opatrení	pre	školy	a	školské	zariadenia“	týkajúcich	sa	vysokých	škôl	a	študentských	domovov	s	
uplatnením	na	podmienky	UK	č.	483/2020-K,	na	základe	článku	II,	ods.	2	Príkazu	rektora	UK	č.	
14/2020	 Organizácia	 a	 podmienky	 pedagogického	 procesu	 a	prevádzky	 na	 Univerzite	
Komenského	v	Bratislave	na	zimný	semester	akademického	roka	2020/2021		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.	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	

VŠEOBECNÉ	USTANOVENIA		
	
1.1.	Ustanovenia	tohto	príkazu	sa	vzťahujú	aj	na	doktorandov/ky	v	internej	forme	štúdia,	ktorí/é	

sa	 považujú	 za	 účelom	 zabezpečenia	 pedagogickej	 a	výskumnej	 činnosti	 fakulty	 za	
rovnocenných	 zamestnancom	 a	zamestnankyniam	 FSEV	 UK	 v	pracovnom	 pomere.	
Doktorandi/ky	v	internej	forme	štúdia	sa	spoločne	označujú	ako	zamestnanci/kyne	FSEV	UK,	
v	častiach	príkazu	dotýkajúcich	sa	zabezpečenia	pedagogickej	a	výskumnej	činnosti.			

1.2.	Všetci	zamestnanci	a	všetky	zamestnankyne	FSEV	UK	vyplnia	pred	začiatkom	výučbovej	časti	
akademického	roka	2020/2021	online	zdravotný	dotazník	a	vyhlásenie	zamestnanca,	ktorý	
pripraví	a	sprístupní	CIT	UK.	Kontrolu	vyplnenia	dotazníka	zabezpečí	personálne	oddelenie	
dekanátu	FSEV	UK.		

1.3.	 Zamestnanci	 a	zamestnankyne	 sú	povinné	dodržiavať	 všetky	hygienické	opatrenia	 vydané	
Úradom	 verejného	 zdravia	 a	príslušnými	 orgánmi	 štátnej	 správy,	 samosprávy	 ako	 aj	
vnútornými	predpismi	UK	a	FSEV	UK.	

1.4.	 Zamestnancom	 a	zamestnankyniam	 sa	 odporúča	 absolvovať	 PCR	 testy	 na	 COVID-19	 pred	
začiatkom	výučbovej	časti	akademického	roka	2020/2021.		

1.5.	Ustanovenia	 tohto	predpisu	neupravujú	prevádzkovú	dobu	knižnice	FSEV	UK,	na	ktorú	 sa	
vzťahuje	osobitný	vnútorný	predpis.		

	
Článok	2		

PREVÁDZKA		BUDOVY		FSEV	UK		
	
2.1.	Počas	zimného	semestra	platia	nasledovné	usmernenia	súvisiace	s	prevádzkou	budovy	FSEV	
UK,	Mlynské	luhy	4,	Bratislava:		

a) Do	budovy	sa	vstupuje	hlavným	vchodom	(vstup	z	ulice	Mlynské	luhy).		
b) Pri	vstupe	do	budovy	je	dezinfekcia	na	ruky,	je	povinnosťou	každého/ej	vstupujúceho/cej	

ju	použiť.		
c) Pred	vstupom	do	budovy	je	potrebné	pristúpiť	k	prístroju	na	meranie	teploty	a	kontrolu	

použitia	rúška.		



d) Aj	po	príchode	autom	na	parkovisko	FSEV	UK,	 	vstupujte	do	budovy	hlavným	vchodom	
a	postupujte	podľa	bodu	a)		

e) Počas	 pohybu	 po	 fakulte	 sú	 všetci/ky	 prítomní	 a	prítomné	 povinní/é	 nosiť	 rúško,	
povinnosť	 nosiť	 rúško	 sa	 nevzťahuje	 na	 priestor	 vlastnej	 kancelárie,	 pokiaľ	 je	 v	nej	
zamestnanec/kyňa	 sám/a,	 alebo	pokiaľ	 ste	 v	nej	 pravidelne	 s	kolegyňou/kolegom.	 Inak	
platí	naďalej	povinnosť	nosiť	rúško.		

f) Pri	 návšteve	 ďalších	 kancelárií,	 prosím	 rešpektujte	 pokyny	 na	 dverách	 –	 do	miestností	
nevstupujte,	 zaklopte	 a	počkajte,	 kým	 príslušný	 zamestnanec/kyňa	 príde	 k	dverám	
a	bude	s	Vami	komunikovať	a	Vašu	požiadavku	vybaví.		

g) Dodržujte	hygienické	zásady,	celá	fakulta	je	„oblepená“	príslušnými	pokynmi	v	zmysle	R-
O-R:	 rúško-odstup-ruky.	 V	priestoroch	 toaliet	 aj	 pri	 vstupe	 do	 budovy	 je	 dostatok	
hygienických	prostriedkov.	

2.2.	 Zamestnanec/kyňa,	 ktorý/á	 počas	 posledných	 14	 dní	 pred	 príchodom	 na	 Slovensko	
navštívila	 územie	 rizikovej	 krajiny,	 je	 povinný/á	 absolvovať	 izoláciu	 v	 domácom	 prostredí	
ukončenú	 negatívnym	 výsledkom	 RT-PCR	 testu	 na	 ochorenie	 COVID-19	 vykonaným	 v	
laboratóriách	na	území	Slovenskej	republiky,	alebo	potvrdením	o	prekročení	štátnej	hranice	
Slovenskej	 republiky	 starším	 ako	 10	 dní,	 vyplývajúcej	 tejto	 osobe	 z	 opatrenia	 Úradu	
verejného	 zdravotníctva	 SR	 č.	 OLP/6850/2020	 zo	 dňa	 28.	 08.	 2020	 v	 znení	 neskorších	
opatrení.	 Pokiaľ	 sa	 táto	 osoba	 nie	 je	 schopná	 uvedeným	 preukázať,	 je	 zamestnávateľ	
povinný	túto	skutočnosť	oznámiť	príslušnému	regionálnemu	úradu	verejného	zdravotníctva	
v	 jeho	 územnom	 obvode	 a	 odoprieť	 tejto	 osobe	 vstup	 do	 všetkých	 priestorov	
zamestnávateľa.	 Režim	 práce	 počas	 plnenia	 domácej	 izolácie	 je	 zamestnanec	 povinný	
dohodnúť	so	svojím	priamym	nadriadeným.	

2.3.	Každý	zamestnanec/kyňa	pred	nástupom	na	dovolenku	na	tlačive	DOVOLENKA	je	povinný/á	
uvádzať	údaj	"miesto	pobytu	na	dovolenke",	a	to	s	presným	určením	miesta	pobytu	(krajina	
a	mesto).	Vedúci	 zamestnanec	podpíše	 zamestnancovi	 súhlas	 k	 čerpaniu	dovolenky	až	po	
úplnom	vyplnení	všetkých	údajov.	

2.4.	V	prípade	podozrenia,	že	má	zamestnanec/kyňa	príznaky	ochorenia	COVID-19,	je	povinný/á	
to	 nahlásiť	 telefonicky	 alebo	 mailom	 tajomníčke	 fakulty	 alebo	 na	 personálne	 oddelenie	
dekanátu	FSEV	UK	a	zároveň	postupovať	podľa	opatrení	Úradu	verejného	zdravotníctva	SR	
č.	OLP/6850/2020	zo	dňa	28.	08.	2020	v	znení	neskorších	opatrení.		

	
Článok	3	

ÚPRAVA	PRACOVNÉHO		ČASU		
	
3.1.	V	súvislosti	ochorením	COVID-19,	 v	 záujme	udržania	verejného	zdravia,	ochrany	 zdravia	a	

životov	 zamestnancov,	 a	 v	 súlade	 s	 §	 250	 b	 ods.	 2	 Zákonníka	 práce,	 	 budú	 zamestnanci	
a	zamestnankyne	využívať	inštitút	výkonu	práce	z	domácnosti	zamestnanca	(ďalej	aj	"Home	
Office")	v	čase	od	21.9.2020	do	31.1.2021.		

3.2.	 Home	 Office	 neplatí	 pre	 pracoviská,	 ktoré	 zabezpečujú	 upratovanie	 priestorov	 fakulty,		
údržbu	a	stráženie	objektov.		

3.3.	 Režim	 Home	 Office	 sa	 uplatňuje	 u	jednotlivých	 kategórií	 zamestnancov	 a	zamestnankýň	
nasledovne:		

a)	administratívni/e	zamestnanci	a	zamestnankyne		



§ Fyzická	prítomnosť	na	pracovisku	v	dňoch	pondelok	–	štvrtok,	v	rozsahu	4	hodín,	
pričom	fixná	časť	pracovného	času	počas	ktorej	 je	zamestnanec/zamestnankyňa	
prítomný/á	na	pracovisku	je	medzi	9.00	–	12.00	hod.		

§ Home	 Office	 v	poobedných	 hodinách	 v	dňoch	 pondelok-	 štvrtok	 tak,	 aby	 bol	
zabezpečený	denný	pracovný	čas	7,5	hodiny	+	0,5	hodiny	obedová	prestávka		

§ Home	 Office	 v	piatok	 v	celom	 rozsahu	 pracovného	 času	 tak,	 aby	 v	priestoroch	
FSEV	UK	bola	zabezpečená	celopriestorová	dezinfekcia	a	hygiena	pracovísk.		

b)	pedagogickí/é	a	výskumní/é	zamestnanci	a	zamestnankyne	
§ Fyzická	 prítomnosť	 v	priestoroch	 FSEV	 UK	 v	čase,	 kedy	 zabezpečujú	 prezenčnú	

výučbu	pre	študentov.		
§ Fyzická	 prítomnosť	 v	priestoroch	 FSEV	 UK	 v	čase,	 kedy	 zabezpečujú	 online	

prednášky	 a	semináre,	 pokiaľ	 im	 to	 neumožňujú	 technické	 kapacity	 v	rámci	
priestoru	 Home	 Office	 na	 adrese,	 ktorú	 uviedli	 na	 Dohode	 zamestnávateľa	
a	zamestnanca	o	Home	Office.		

3.4.	 Počas	 Home	 Office	 je	 potrebné	 riadiť	 sa	 ustanoveniami	 Pracovného	 poriadku	 UK	
a	Pracovného	poriadku	FSEV	UK	o	pracovnom	čase	(zavedený	pružný	pracovný	čas,	pričom	
je	potrebné	dodržiavať	 základný	pracovný	čas	od	9.00	hod.	do	14.00	hod.;	ustanovenia	o	
dennom	 fonde	 a	 pod.).	 Vedúci	 zamestnanec	 určí	 zamestnancovi	 pracovný	 čas	 ako	 za	
bežných	 okolností	 (jedinou	 zmenou	 je	 miesto	 výkonu	 práce),	 počas	 ktorého	 má	 byť	
zamestnanec	 "online",	 za	 účelom	 vykonávania	 telefonických	 hovorov,	 videohovorov,	
prípadne	 chatu.	 Je	 povinnosťou	 zamestnancov	 pri	 práci	 Home	 Office	 pracovať	 podľa	
podmienok	 dohodnutých	 v	 pracovnej	 zmluve	 a	 byť	 zastihnuteľný	 v	 ustanovenom	
pracovnom	čase	prostredníctvom	e-mailu,	prípadne	na	pridelenom	mobilnom	telefóne.		

3.5.	Úpravu	 režimu	Home	Office	odlišne	od	všeobecnej	úpravy	pracovného	času	na	 fakulte	 je	
potrebné	riešiť	vždy	osobitnou	dohodou	po	odsúhlasení	tajomníčkou	fakulty.		

3.6.	Súbeh	Home	Office	a	práceneschopnosti,	prípadne	ošetrovného,	prekážok	v	práci	z	dôvodu	
vyšetrenia/ošetrenia,	sprevádzania	rodinného	príslušníka	k	lekárovi	nie	je	možný,	keďže	ide	
o	výkon	práce,	len	z	iného	miesta	ako	je	zvyčajné	miesto	výkonu	práce.	

3.7.	Dňom	7.	9.	2020	sa	ruší	snímanie	dochádzky	snímacím	zariadením	a	evidovanie	príchodov	
a	odchodov.	Evidenciu	dochádzky	si	budú	zamestnanci	a	zamestnankyne	realizovať	online,	
prostredníctvom	 mesačného	 výkazu	 pracovného	 času	 dostupného	 na	 onedrive	 UK.		
Evidenciu	 fyzickej	 prítomnosti	 v	priestoroch	 FSEV	 UK	 bude	 zabezpečovať	 počas	 účinnosti	
tohto	opatrenia	Vrátnica	v	súčinnosti	s	personálnym	oddelením	dekanátu	FSEV	UK.		

Článok	4	

OCHRANNÉ	PRACOVNÉ	POMOCKY	
	

4.1.	 Každý/á	 zamestnanec/kyňa	 obdrží	 od	 zamestnaváteľa	 pre	 účely	 výkonu	 prezenčnej	
pedagogickej	činnosti	na	pracovisku		osobné	ochranné	pracovné	pomôcky.		

4.2.	 Zamestnávateľ	 zabezpečí	 príslušné	 hygienické	 a	dezinfekčné	 pomôcky	 na	 pracovisku.	 Pre	
prevádzku	fakulty	zabezpečí	primerané	množstvo	dezinfekčných	stojanov	a	bezdotykových	
dávkovačov	na	dezinfekciu,	ktoré	budú	dostupné	na	každej	chodbe	a	poschodí	budovy,	ako	



aj	 zásobníkov	 na	 papierové	 utierky	 do	 umyvární	 vrátane	 papierových	 utierok	 v	každej	
umyvárni	na	FSEV	UK.		

4.3.		Zamestnávateľ	zabezpečí	dôkladné	čistenie	priestorov	fakulty	ako	prevenciu	šírenia	nákazy	
COVID-19	podľa	usmernenia	ÚVZ	SR,	 a	to	dvakrát	denne,	 t.j.	 ráno	pred	 začiatkom	výučby	
a	cez	 obedňajšiu	 prestávku.	 Pre	 účely	 osobitnej	 dezinfekcie	 najčastejšie	 využívaných	
priestorov	je	určený	piatok,	ako	sanitárny	deň.		

	
Článok	5		

Záverečné	ustanovenia		
	
Tento	 príkaz	 nadobúda	 platnosť	 a	 účinnosť	 dňom	 jeho	 podpísania,	 okrem	 článku	 3,	 ktorý	
nadobúda	účinnosť	dňom	21.9.2020,	s	výnimkou	odseku	3.7.		
	
V	Bratislave	7.	septembra	2020	
	

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

	


