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Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „PriF UK“)
vydáva v súlade s Príkazom rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 17/2021
„Opatrenia Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s výskytom a šírením
koronavírusu (ochorenie COVID-19)“ zo dňa 24.novembra 2021 tento príkaz:
S prihliadnutím na prijaté uznesenie vlády SR č. 695/2021 zo dňa 24. novembra 2021 (ďalej
len „uznesenie vlády“) a v súlade s príkazom rektora UK č. 16/2021 Organizácia a podmienky
pedagogického procesu a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka
2021/2022
prikazujem
od 25. novembra 2021 do odvolania

v záujme predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19, z dôvodu výrazného zhoršovania
epidemiologickej situácie v Slovenskej republike, ako aj v záujme ochrany života a zdravia
zamestnancov PriF UK, študentov PriF UK a širokej verejnosti nasledovné:
1. Zamestnancom PriF UK v súlade s § 250b ods. 2 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov nariaďujem výkon práce z domácnosti
zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje, s výnimkou zamestnancov
zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku.
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).
Okruh zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku určí tajomníčka PriF UK na
jej podliehajúcich pracoviskách, a na ostatných pracoviskách vedúci týchto pracovísk PriF
UK s tým, že počet zamestnancov na pracovisku nesmie v jednom okamihu prekročiť ich
počet určený zamestnávateľom.
Dotknutí zamestnanci budú o uvedenom informovaní obvyklým spôsobom a bude im
o tejto skutočnosti vystavené potvrdenie, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tohto príkazu.

Zodpovední: tajomníčka PriF UK , vedúci zamestnanci príslušných pracovísk PriF UK
2. Pod pojmom zamestnanci zabezpečujúci nevyhnutnú prevádzku sa v prostredí PriF UK
rozumejú aj zamestnanci, ktorých fyzická prítomnosť je nevyhnutná z dôvodu bazálneho
zabezpečenia vedecko - výskumnej a pedagogickej činnosti, ktorej prerušenie, resp.
ukončenie by malo vážne dôsledky pri preukázaní účelovosti delimitácie finančných
(predovšetkým projektových) dotácií. Okruh týchto zamestnancov určia vedúci tvorivých
pracovísk prostredníctvom harmonogramu prítomnosti zabezpečujúceho minimalizáciu
zdravotných rizík.
Dotknutí zamestnanci budú o uvedenom informovaní obvyklým spôsobom a bude im
o tejto skutočnosti vystavené potvrdenie, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tohto príkazu.
Zodpovední: vedúci zamestnanci príslušných pracovísk PriF UK
3. Prikazujem s účinnosťou od 29. novembra 2021 uskutočňovať všetky vzdelávacie
činnosti, s výnimkou vzdelávacích činností podľa ods. 4, v študijných programoch prvého
a druhého stupňa vysokoškolského štúdia dištančnou metódou v súlade s § 108e ods. 2
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o vysokých školách“). Metóda štúdia v študijných programoch tretieho stupňa je
dištančná s výnimkou doktorandov, ktorých fyzická prítomnosť je nevyhnutná z dôvodu
bazálneho zabezpečenia vedecko - výskumnej a pedagogickej činnosti, ktorej prerušenie,
resp. ukončenie by malo vážne dôsledky pri preukázaní účelovosti delimitácie finančných
(predovšetkým projektových) dotácií. Okruh týchto doktorandov určia vedúci tvorivých
pracovísk prostredníctvom harmonogramu prítomnosti zabezpečujúceho minimalizáciu
zdravotných rizík.
Zodpovední: vedúci zamestnanci príslušných pracovísk PriF UK
4. Dekan fakulty môže po schválení rektora UK udeliť výnimku v prípadoch podľa bodu 3. zo
vzdelávacích činností pre študentov končiacich ročníkov, kde je fyzická účasť študenta
nevyhnutná pre riadne ukončenie štúdia ako aj študentov študijných programov, ktorých
ukončenie si vyžaduje nevyhnutnú fyzickú účasť v laboratóriách alebo na praktických
cvičeniach. Okruh týchto študentov určia vedúci tvorivých pracovísk prostredníctvom
harmonogramu prítomnosti zabezpečujúceho minimalizáciu zdravotných rizík.
Zodpovední: študijná prodekanka fakulty, vedúci zamestnanci príslušných pracovísk PriF
UK
5. Podrobnosti o povinnosti preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19,
potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o

prekonaní ochorenia COVID-19, resp. podrobiť sa testovaniu na ochorenie COVID-19
(vrátane zamestnancov), sú určené osobitným všeobecne záväzným právnym predpisom
Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.264/2021 Z.z., ktorou sa
z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup
zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Táto tvorí prílohu č.2 k tomuto Príkazu.
Uvedené potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v
opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je
určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.
Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa PriF UK, určený
osobitným všeobecne záväzným právnym predpisom, sa povoľuje iba v režime OTP. Za
účelom dodržania režimu OTP je zamestnávateľ povinný vykonávať pravidelné kontroly
tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca v režime OTP.
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.

V Bratislave 25. novembra 2021

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan

