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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej  len  
„FSEV UK”)  vydáva v súlade s §250 b ods. 2 Zákonníka práce a na základe článku 13  ods. 3 a 6 
vnútorného predpisu  FSEV UK č. 1/2020 úplne znenie vnútorného predpisu č. 1/2011 
Organizačný poriadok  FSEV UK tento Príkaz dekanky č. 4/2022 Úprava pracovného času a pokyny 
zamestnávateľa na FSEV UK v zimnom semestri akademického roka 2022/2023  (ďalej len „príkaz 
dekanky“). 

 
Článok 1 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 
1.1. Tento príkaz upravuje pracovný čas v zimnom semestri akademického roka 2022/2023, a to 

v období od 1.9.2022 do 31.1.2023.  
1.2. Ustanovenia tohto príkazu sa vzťahujú na administratívnych a prevádzkových pracovníkov 

a pracovníčky FSEV UK v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas ako aj na 
výkon práce na kratší pracovný čas.  

 
Článok 2  

ÚPRAVA PRACOVNÉHO  ČASU 
 
3.1. V súvislosti s pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou, ako aj začiatkom akademického roka 

2022/2023, počas ktorého sa budú pedagogické a výskumné činnosti realizovať prezenčným 
alebo kombinovaným spôsobom, v záujme udržania verejného zdravia, ochrany zdravia a 
životov zamestnancov, a v súlade s § 250 b ods. 2 Zákonníka práce,  môžu zamestnanci 
a zamestnankyne využívať inštitút výkonu práce z domácnosti zamestnanca (ďalej aj "Home 
Office").   

3.2. Inštitút Home Office neplatí pre pracoviská, ktoré zabezpečujú upratovanie priestorov 
fakulty,  údržbu a stráženie objektov a pracoviská, pri ktorých nie je možné zabezpečiť výkon 
pracovnej činnosti mimo FSEV UK.  

3.3. Režim Home Office sa uplatňuje nasledovne:  
§ Fyzická prítomnosť na pracovisku v dňoch pondelok – štvrtok v rozsahu 

pracovného času a príslušného pracovného fondu,   
§ Home Office v piatok v celom rozsahu pracovného času tak, aby v priestoroch FSEV 

UK bola zabezpečená celopriestorová dezinfekcia a hygiena pracovísk.  
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. Evidenciu dochádzky  zamestnanci a zamestnankyne realizujú online, prostredníctvom 
mesačného výkazu pracovného času dostupného na onedrive UK.   

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia  
 
Tento príkaz nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom 1.9.2022 
 
 
V Bratislave 31. augusta 2022 
 
 

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


