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Dekan Prírodovedeckej fakulty (ďalej aj „dekan fakulty“) v súlade so všeobecne platnými právnymi 

predpismi a  internými predpismi  Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „UK“) ako aj  

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „fakulta“)  vydáva túto 

Smernicu, ktorou sa reguluje poskytovanie neplateného voľna tvorivým pracovníkom fakulty. 

 

Preambula 
 

Trvalé zvyšovanie kvality výskumu a vzdelávania patrí k základným strategickým úlohám Univerzity 

Komenského v Bratislave. Pri dosahovaní tohto cieľa majú významnú úlohu aj zahraničné výskumné, 

či vzdelávacie pobyty a iné hosťovania tvorivých pracovníkov v zahraničných vedecko-výskumných 

a vzdelávacích inštitúciách, ktoré Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

významne podporuje. Formou takejto podpory je aj udelenie neplateného voľna počas účinkovania 

pracovníkov fakulty vo vyššie spomenutých inštitúciách, čím sa udržiava pracovná pozícia týchto 

pracovníkov na fakulte. Fakulta očakáva, že takto uvoľnení pracovníci sa po vyššie spomínaných 

pobytoch vrátia na svoje pracoviská s pridanou hodnotou vo forme know-how, nových pracovných 

zvyklostí, skúseností a najmä kontaktov pre ďalšiu vedeckú spoluprácu. Táto Smernica vytvára 

reguláciu, aby sa napĺňal vyššie spomenutý cieľ a nedochádzalo k zneužívaniu inštitútu neplateného 

voľna. 

 

Článok 1 

Neplatené voľno pri postdoktorandských pobytoch mladých pracovníkov fakulty 

Pre účely tohto predpisu sa za postdoktorandský pobyt považuje pobyt mladého tvorivého 

pracovníka fakulty, ktorý sa začal realizovať najneskôr do 5 rokov po udelení hodnosti PhD. 

 

a) Pri postdoktorandskom pobyte mladého pracovníka fakulty možno udeliť neplatené voľno 

maximálne na dobu troch rokov. 

b) Pri viacerých postdoktorandských pobytoch mladého pracovníka fakulty možno sumárne 

umožniť neplatené voľno maximálne na tri roky. 

c) Pokiaľ sa postdoktorandský pobyt uskutočňuje s podporou štipendia získaného zo 

zdrojov  SR v súťažnom prostredí, alebo zahraničného  štipendia získaného v súťažnom 

prostredí, s vlastným projektom postdoktoranda, a nehradeného zo zdrojov hostiteľa,  

pracovisko fakulty môže: 



 

 

i) ak to zmluva o poskytnutí štipendia umožňuje, vyplácať mzdu podľa možností 

a rozpočtu pracoviska, 

ii) ak to zmluva o poskytnutí štipendia umožňuje, dohodnúť sa s pracovníkom na 

neplatenom voľne, pričom neplatené voľno poskytnuté v rámci takéhoto pobytu sa 

nezapočítava do celkovej dĺžky podľa bodu b) a môže byť poskytnuté najviac na 2 

roky pre jeden pobyt. 

 

 

Článok 2 

                 Neplatené voľno pri zahraničných pobytoch docentov a profesorov 

 
a) Učitelia na funkčných miestach docent a/alebo profesor, majú nárok na jeden rok 

neplateného voľna každých 5 rokov (sabbatical leave). 

b) Ustanovenie podľa bodu a) sa nevzťahuje na pobyty, ktoré sú výsledkom získania 

významného medzinárodného ocenenia. V tomto prípade možno dĺžku trvania neplateného 

voľna dohodnúť s dekanom fakulty individuálne.  

 

 

 

Článok 3 

Neplatené voľno pri zahraničných pobytoch ostatných tvorivých pracovníkov 

 

a) Pokiaľ nejde o pobyty podľa Čl. 1 a (alebo ) Čl. 2, možno neplatené voľno udeliť maximálne do 

dvoch rokov, sumárne za obdobie posledných 10 rokov do dátumu ukončenia neplateného 

voľna udeľovaného na základe aktuálnej žiadosti.  

b) V osobitných prípadoch zodpovedajúcich Čl. 1 písm. c) alebo Čl. 2 písm. b) sa obmedzenia na 

dĺžku trvania neplateného voľna nevzťahujú, a v tomto prípade možno dĺžku trvania 

neplateného voľna dohodnúť s dekanom fakulty individuálne. 

   
 
 

Článok 4 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

Súhlasy s neplateným voľnom udelené pred účinnosťou tejto Smernice zostávajú v platnosti a nie sú 



 

 

touto Smernicou dotknuté. 

 Táto Smernica nadobúda platnosť dňom jej podpísania a  účinnosť dňom 1. septembra 2021.  

V Bratislave dňa 31. augusta  2021 

 

 

  prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 
dekan fakulty 

 

 


