
Zápi sn ica  
z online zasadnutia Vedenia UK 

prostredníctvom MS Teams 
dňa 2. januára 2021 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 
Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, 
Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Jana Šmelková, Róbert Zsembera 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Opatrenia Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s výskytom a šírením 
koronavírusu (ochorenie COVID-19). 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie, privítal prítomných a zaželal všetkým úspešný, no najmä 
zdravý rok 2021. 

2. S prihliadnutím na prijaté uznesenie vlády SR č. 808 zo dňa 31. decembra 2020, rektor UK po 
prerokovaní v Permanentnom krízovom štábe UK predložil Vedeniu UK (ďalej len „VUK“) návrh 
vnútorného predpisu – príkazu rektora, ktorým sa majú bližšie špecifikovať opatrenia vlády SR 
a verejných zdravotníckych autorít v prostredí univerzity. Pracovný režim a prevádzka budov sa 
určí nasledovne: 

• v čo najväčšej možnej miere využiť inštitút práce z domácnosti zamestnancov, s výnimkou 
zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku (tí zamestnanci, ktorých fyzická 
neprítomnosť na pracovisku by ohrozila zabezpečenie bazálnych činností UK a jej súčastí 
či pracovísk a mala by závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie úloh UK a jej 
súčastí, prípadne by spôsobila vážne ekonomické či iné škody),  

• v prostredí fakúlt sú zamestnancami zabezpečujúcimi nevyhnutnú prevádzku aj takí, 
ktorých fyzická prítomnosť je nevyhnutná z dôvodu bazálneho zabezpečenia 
prebiehajúcich kontrolovaných vedeckých experimentov, ktorých prerušenie, resp. 
ukončenie by malo vážne dôsledky pri preukázaní účelovosti delimitácie finančných 
(predovšetkým projektových) dotácií a nevyhnutnej starostlivosti o laboratórne organizmy, 
vzorky a pod.,  

• uzatvoriť budovy; vstup do budov povoliť len zamestnancom zabezpečujúcim nevyhnutnú 
prevádzku, osobám, ktorým to umožňuje uznesenie vlády, príp. iné všeobecne záväzné 
právne predpisy a akty orgánov verejnej moci (ubytovaným, nájomcom a pod.) a osobám 
s osobitným súhlasom vedúceho zamestnanca súčasti. 

 



 

 

 

 

Zapísali:  Mgr. Jana Šmelková, PhD. 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
r ek to r  UK  


