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Ročník 2021  



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

vydáva v súlade s Príkazom rektora Univerzity Komenského v Bratislave  č. 11/2021 zo dňa 

17. apríla 2021 a vzhľadom na prijaté uznesenie vlády Slovenskej republiky ( ďalej SR ) č. 203 

zo dňa 16. apríla 2021 zverejnené v Zbierke zákonov pod. č. 138/2021 Z.z. tento  Príkaz dekana 

PriF UK  VP č. 11/2021. 

 

Čl. I 

 

Zrušujú sa príkazy dekana PriF UK VP č. 1/2021, VP č. 3/2021, VP č. 6/2021, VP č. 

7/2021,  VP č. 8/2021 a VP č. 9/2021 prijaté v súvislosti s  Opatreniami PriF UK, týkajúcimi 

sa výskytu a šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19).  

 

Čl. II 

 

Zrušením týchto príkazov sa končí nariadená povinnosť zamestnancov PriF UK na výkon práce 

z domácnosti zamestnanca (home office), pričom: 

 

1. Pedagogickým zamestnancom a vedeckým zamestnancom bude výkon práce na pracovisku, 

z domácnosti zamestnancov (home office) alebo v kombinovanej forme nariaďovaný podľa 

pokynov vedúcich zamestnancov v termíne od 01.05.2021 do odvolania. 

 

2. Administratívni zamestnanci a zamestnanci prevažne manuálnych činností prioritne 

vykonávajú prácu na svojom pracovisku v sídle zamestnávateľa Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, pričom prácu z domácnosti zamestnancov (home office) 

alebo prácu v kombinovanej forme im môže povoliť príslušný vedúci zamestnanec v termíne 

od 01.05.2021 do odvolania. 

 

3. Vedúci  zamestnanci Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prioritne 

vykonávajú prácu na svojom pracovisku v sídle zamestnávateľa Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, pričom prácu z domácnosti zamestnancov (home office) 

alebo prácu v kombinovanej forme im môže povoliť dekan fakulty v termíne od 01.05.2021 do 

odvolania. 

 

4. Ostatné prekážky v práci na strane zamestnancov a možnosti čerpania dovoleniek nie sú 

týmto príkazom  dotknuté.  

 

5. Tento príkaz nadobúda platnosť dňom zverejnenia a účinnosť od 1.mája 2021.  

 

 

 Bratislava  28. apríla 2021 

 

 

      prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.  

                            dekan PriF UK 


