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Plán dovoleniek na rok 2022

Ročník 2022

V zmysle Príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2022
prikazujem
v súlade s § 111 ods. 1 Zákonníka práce vypracovať plán dovoleniek na rok 2022 tak, aby každému
zamestnancovi bolo určené čerpanie dovolenky v čase letných prázdnin, a zároveň nebola ohrozená
základná prevádzka. Pri určovaní dovolenky sa prihliada na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Po prerokovaní a odsúhlasení so zástupcami zamestnancov určujem čerpanie
dovoleniek na rok 2022 nasledovne:
1. Pedagogickí a výskumní zamestnanci sú povinní vyčerpať si v termíne od 1.7.2022 do 9.9.2022
najmenej 30 dní riadnej dovolenky.
2. Ostatní zamestnanci sú povinní vyčerpať si v termíne od 1.7.2022 do 31.8.2022 najmenej 15 dní
riadnej dovolenky.
3. Zamestnanci, ktorí majú zostatok nevyčerpanej dovolenky z roku 2021 sú povinní tento zostatok
vyčerpať najneskôr do 30.4.2022.
4. Od 27.12.2022 do 30.12.2022 bude každý zamestnanec fakulty čerpať dovolenku v počte 4 dní
podľa Príkazu rektora UK č. 2/2022.
5. Vedúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť čerpanie dovolenky zamestnancov podľa zostaveného
plánu dovoleniek, tak aby k 31.12.2022 mali všetci zamestnanci dovolenku vyčerpanú
a neprenášali do roku 2023 žiadnu zostatkovú dovolenku z roku 2022 (podľa Príkazu rektora UK
č. 2/2022).
6. Ak zodpovední zamestnanci zistia, že jednotliví zamestnanci v ich riadiacej pôsobnosti nečerpajú
dovolenku podľa plánu dovoleniek, sú povinní týmto zamestnancom určiť dobu jej čerpania
v súlade s § 111 ods. 1 a 5 Zákonníka práce a v súlade s bodom č.1 Príkazu rektora UK č. 2/2022.
7. Vedúci katedier, oddelení, samostatných pracovísk a ústavov zabezpečia vypracovanie plánu
dovoleniek na nimi riadených útvaroch a doručia ich v písomnej forme do 28.2.2022 na
personálne oddelenie fakulty.
8. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.

V Bratislave 3. februára 2022

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan fakulty

