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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Riaditeľ Univerzity Komenského v Bratislave, Vedeckého parku (ďalej len „VP UK“) v postavení 

samostatne hospodáriacej súčasti Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva 

v súlade s čl. 10 ods. 9 Organizačného poriadku UK a s čl. 7 Organizačného poriadku VP UK že 

s prihliadnutím na nepriaznivý vývoj spojený s pandémiou ochorenia COVID-19, prijatým 

uznesením vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020, v súlade s Príkazom rektora UK č. 1/2021, 

mimoriadnej dôležitosti ochrany verejného zdravia, zdravia a životov zamestnancov UK 

vydáva tento príkaz, ktorým sa stanovujú Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 v 

období s účinnosťou od 4. januára 2021 do 24. januára 2021 

 

Tento príkaz je záväzný pre všetkých zamestnancov VP UK, ktorým sa pre potreby tohto príkazu 

považuje riaditeľ a zamestnanec VP UK, ktorý vykonáva prácu na základe pracovnej zmluvy 

a primerane na zamestnanca pracujúceho na základe dohody uzatvorenej mimo pracovného 

pomeru.  

 

Zároveň sa v čl. 3 vzťahuje primerane aj na užívateľov infraštruktúry VP UK, a to zamestnancov 

ostatných fakúlt UK a subjektov pôsobiacich v jeho priestoroch. 

 

 

 

Článok 1 

Výkon práce z domácnosti zamestnanca 

 

Zamestnancom VP UK sa v súlade s § 250b ods. 2 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov nariaďuje 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 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 (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 

tepelnoenergetických zariadení, osoby zabezpečujúce údržbu budov a ciest, nevyhnutný počet 

zamestnancov zabezpečujúcich ekonomické a personálne otázky).  

 

Pod pojmom zamestnanci zabezpečujúci nevyhnutnú prevádzku sa v prostredí Vedeckého parku 

rozumejú aj zamestnanci, ktorých fyzická prítomnosť je nevyhnutná z dôvodu:  

 

a) bazálneho zabezpečenia prebiehajúcich kontrolovaných vedeckých experimentov, ktorých 

prerušenie, resp. ukončenie by malo vážne dôsledky pri preukázaní účelovosti delimitácie 

finančných (predovšetkým projektových) dotácií, 

 

b) nevyhnutnej starostlivosti o laboratórne organizmy, vzorky a pod. 

 

Počet zamestnancov na pracovisku nesmie prekročiť jednu osobu na jednu kanceláriu/miestnosť.  

 

Pri výkone práce z domácnosti sa zamestnanec riadi príkazom riaditeľa č. 3/2020 najmä čl. 3, ktorý 

upravuje časový rozsah výkonu práce a zastihnuteľnosť zamestnanca počas bežnej pracovnej 

doby. 

 



 

 

 

Článok 3 

Obmedzenie vstupu do budovy 

 

Budova Vedeckého parku UK na Ilkovičovej ul. 8 v Bratislave sa uzatvára počnúc 2. januárom 

2021. Vstup do budovy je zamestnancom zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku povolený len s 

preukázaním sa potvrdením zamestnávateľa podľa Príkazu rektora UK č. 1/2021. Každý 

zamestnanec, ktorý bude v danom termíne nevyhnutne potrebovať vstup do budovy VP UK, musí 

najprv požiadať riaditeľa VP UK o schválenie daného potvrdenia. Požiadať o potvrdenie so 

stručným zdôvodnením požiadavky musí zamestnanec písomne mailom na info@cusp.uniba.sk. 

Zamestnanec zabezpečujúci nevyhnutnú prevádzku je povinný mať pri sebe predmetné potvrdenie 

po celý čas jeho fyzickej prítomnosti v budove a na pracovisku.  

 

Tento bod sa nevzťahuje na zamestnancov v pohotovosti (havarijný stav, nevyhnutný servis siete 

a pod.). 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

Všetci zamestnanci sú povinní správnym spôsobom nosiť v interiéroch a exteriéroch rúška, resp. 

alternatívne prekrytie horných dýchacích ciest (výnimku z povinnosti nosiť rúško stanovuje 

vyhláška ÚVZ SR). 

 

Zamestnancom sa ukladá výrazne obmedziť návštevu iných pracovísk/kancelárií, ak to nie je 

nevyhnutné (t. j. využívať na komunikáciu s iným pracoviskom/kanceláriou e-mail, resp. VoIP 

telefóniu).  

 

Zamestnancom sa zakazuje organizovať pracovné porady s fyzickou účasťou v priestoroch 

pracoviska/kancelárie. Zamestnanci sú povinní využívať na pracovnú komunikáciu predovšetkým 

elektronickú poštu, resp. počítačovú alebo mobilnú aplikáciu Microsoft Teams. 

 

Zamestnanec je povinný sledovať a dodržiavať všetky aktuálne opatrenia nariadené UVZ SR 

a ďalšími orgánmi aj nad rámec tohto príkazu. 

 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

  

V Bratislave 02.01.2021  

 

 

 

 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

 poverený zastupovaním 

 riaditeľa VP UK 

  



 

 

 

Dodatok č. 1  

 

k Príkazu riaditeľa č. 1/2021 
 

 

S prihliadnutím na nepriaznivý vývoj spojený s pandémiou ochorenia COVID-19 a platné 

nariadenia v tejto súvislosti  predlžujem platnosť príkazu č. 1/2021 do odvolania. 

 

V Bratislave 21.01.2021 

  

 

  

 

 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

 poverený zastupovaním 

 riaditeľa VP UK 

  



 

 

 


