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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej  len  
„FSEV UK”)  vydáva 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. 13/2020 – dodatok č. 1 
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 
24.10.2020 do 17.11.2020 vrátane. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na pracovníkov 
zabezpečujúcich prácu v nepretržitom režime (t.j. vrátnik/údržbár).  

 
Dopĺňa sa článok 3.8. nasledovne:  
 

Za účelom výkonu práce na doma si môžu zamestnanci a zamestnankyne zobrať pracovné 
pomôcky domov v zmysle dohody o zabezpečení práce na doma. Presun majetku (na miesto 
výkonu práce podľa dohody o zabezpečení práce na doma) je potrebné nahlásiť mailom na 
adresu príslušného zamestnanca). 
 

Upravuje sa článok 4.3. nasledovne:  
 

Zamestnávateľ zabezpečí dôkladné čistenie priestorov fakulty ako prevenciu šírenia nákazy 
COVID-19 podľa usmernenia ÚVZ SR, a to dvakrát denne. Povinnosť zamestnávateľa 
zabezpečiť 2 x denne hygienu na pracovisku zabezpečí v príslušnom rozsahu podľa pokynov 
nadriadeného Oddelenie prevádzky. 

 
 

Článok 2  
 
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 
 
V Bratislave 22. októbra 2020 

 
 

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


