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Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (v texte aj „PriF UK“) 

vydáva v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky ( ďalej SR ) č.30 zo dňa 17.1.2021 

uverejneným v Zbierke zákonov pod č.8/2021 Z.z. tento  Príkaz dekana PriF UK č.3/2021. 

 

S prihliadnutím na prijaté uznesenie vlády SR č.30/2021 zo dňa 18. januára 2020 (ďalej len 

„uznesenie vlády“) pod č.8/2021 Z.z. a trvajúce obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom 

vychádzania do 7.februára 2021 

 

 

p r i k a z u j e m 
od 25. januára 2021 do 7. februára 2021 

 

v záujme predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19, z dôvodu pretrvávajúcej 

epidemiologickej situácie v SR, ako aj v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov PriF 

UK, študentov PriF UK, ako aj širokej verejnosti, nasledovný režim práce a prevádzky budov 

v správe PriF UK: 

 

1. Zamestnancom PriF UK sa v súlade s § 250b ods. 2 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov nariaďuje výkon práce z domácnosti 

zamestnanca ak to dohodnutý druh práce umožňuje, s výnimkou zamestnancov 

zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku.  

 

2. Pod pojmom zamestnanci zabezpečujúci nevyhnutnú prevádzku sa rozumejú len tí 

zamestnanci, ktorých fyzická neprítomnosť na pracovisku by ohrozila zabezpečenie 

bazálnych činností PriF UK a jej pracovísk a mala by závažné nepriaznivé dôsledky na 

uskutočňovanie úloh  PriF UK, 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).  

 

3. Pod pojmom zamestnanci zabezpečujúci nevyhnutnú prevádzku sa v prostredí PriF UK 

rozumejú aj zamestnanci, ktorých fyzická prítomnosť je nevyhnutná z dôvodu: 

 

a) bazálneho zabezpečenia prebiehajúcich kontrolovaných vedeckých experimentov, 

ktorých prerušenie, resp. ukončenie by malo vážne dôsledky pri preukázaní účelovosti 

delimitácie finančných (predovšetkým projektových) dotácií, 

b) nevyhnutnej starostlivosti o laboratórne organizmy, vzorky a pod. 

 

4. Okruh  zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku určí na úseku tajomníka 

tajomníčka PriF UK  a na ostatných úsekoch vedúci jednotlivých pracovísk PriF UK s tým, 

že počet zamestnancov na pracovisku nesmie v jednom okamihu prekročiť kvótu určenú 

zamestnávateľom. Dotknutí zamestnanci budú o ďalších špecifikách pracovného režimu 

informovaní štandardnými komunikačnými prostriedkami.   

 

Zodpovední:  tajomníčka PriF UK, vedúci zamestnanci PriF UK 

 

5. Všetky budovy v priamej správe PriF UK sú uzatvorené aj naďalej s účinnosťou od 2. 

januára 2021 až do odvolania. Vstup do budov sa povoľuje iba zamestnancom 



zabezpečujúcim nevyhnutnú prevádzku podľa bodu 2. tohto Príkazu, osobám, ktorým to 

umožňuje uznesenie vlády, príp. iné všeobecne záväzné právne predpisy a akty orgánov 

verejnej moci,  nájomcom a pod., ako aj osobám s osobitným súhlasom dekana fakulty, a to 

za podmienok určených v bode 6. a 7. tohto Príkazu. 

 

Zodpovední:    tajomníčka PriF UK, dekan PriF UK  

 

6. S účinnosťou od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 sa na cestu do zamestnania a zo  

zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia 

zamestnávateľa vykonávať prácu z domácnosti, vyžaduje povinnosť preukázať sa 

zamestnávateľovi negatívnym výsledkom PCR testu alebo antigénového testu, resp. 

potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace alebo 

potvrdením, že zamestnanec bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou 

vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.  

 

7. Na základe skríningového testovania Ministerstvo zdravotníctva SR určí vybrané okresy, 

ktorých celková pozitivita naďalej vykazuje vysokú mieru, a tak všetci zamestnanci v tomto 

okrese si budú musieť opätovne vykonať test na ochorenie COVID-19 ak sa na nich 

neuplatní niektorá z uvedených výnimiek. V tomto prípade bude platiť že v termíne od 3. 

februára 2021 do 7. februára 2021 sa zamestnanci na ktorých sa táto povinnosť bude 

vzťahovať budú musieť preukázať zamestnávateľovi negatívnym výsledkom PCR testu 

alebo antigénového testu, resp. potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším 

ako tri mesiace alebo potvrdením, že zamestnanec bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-

19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.   

 

Zodpovední:  tajomníčka PriF UK, dekan PriF UK 

 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

 

V Bratislave dňa 19. januára 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

       prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.  

                            dekan PriF UK 


