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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 

Organizačného poriadku UK tento príkaz: 

 

S prihliadnutím na závery Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 22. októbra 

2020 a prijatého uznesenia vlády SR č. 678/2020 zo dňa 22. októbra 2020 (ďalej len „uznesenie 

vlády“),  

 

p r i k a z u j e m 
od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 

 

v záujme predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19, z dôvodu zhoršovania epidemiologickej 

situácie v Slovenskej republike, ako aj v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov UK, 

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

 

1. Zamestnancom Rektorátu UK a centrálne financovaných súčastí UK (ďalej len „CFS“) sa 

v súlade s § 250b ods. 2 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZP“) nariaďujem výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to 

dohodnutý druh práce umožňuje, s výnimkou zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú 

prevádzku. Tento okruh zamestnancov určí kvestorka UK v spolupráci s vedúcimi 

zamestnancami RUK a CFS. Dotknutí zamestnanci budú o uvedenom informovaní 

obvyklým spôsobom. 

Zodpovední:  kvestorka UK, vedúci zamestnanci RUK a CFS 

 

2. Všetky budovy v priamej správe Rektorátu UK sa uzatvárajú s účinnosťou od 26. októbra 

2020. Vstup do budov sa povoľuje len zamestnancom UK uvedeným v ods. 1 a osobám, 

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

(ubytovaným, nájomcom a pod.) a osobám so súhlasom kvestorky.  

Zodpovední: kvestorka UK 

 

3. Všetkým fakultám a samostatne hospodáriacim súčastiam nariaďujem postupovať 

primerane v zmysle tohto príkazu. 

Zodpovední: dekani fakúlt UK, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK 

 

4. Zrušuje sa príkaz rektora UK č. 11/2020, ktorým sa upravujú Opatrenia UK v súvislosti s 

výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19). 

 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.     

 

 

V Bratislave 23. októbra 2020 

 

 

       prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  

               rektor UK 


