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Zákonom č. 66/2020 Z. z. ktorým bol novelizovaný zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, 

s účinnosťou odo dňa 4.4.2020 došlo v právnej úprave pracovného práva k zavedeniu osobitných 

ustanovení Zákonníka práce v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

Predmetná novela Zákonníka sa dotýka nariadenia výkonu práce z domácnosti zamestnanca, rozvrhnutia 

pracovného času, čerpania dovolenky, neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu dôležitej osobnej 

prekážky v práci zamestnanca, a tiež podmienok a priznania náhrady mzdy vo výške 80% funkčného 

platu zamestnancovi z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa. 

 

Na základe aktuálnej situácie a v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 a následne 

prijatých mimoriadnych opatrení zo strany Slovenskej republiky a Univerzity Komenského v Bratislave, 

a v súlade s vnútorným predpisom UK - Príkaz rektora UK č. 7/2020 Opatrenia Univerzity Komenského 

v Bratislave v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení, a rovnako na účely aplikácie 

novely Zákonníka práce prijatej zákonom č. 66/2020 Z. z., vydávam túto smernicu, za účelom úpravy 

pracovnoprávnych vzťahov a fungovania pracovísk v čase obmedzeného režimu fungovania LF UK.  

 

Za realizáciu ustanovení tejto smernice sú zodpovední prednostovia teoretických ústavov LF UK 

a vedúci zamestnanci účelových zariadení a Dekanátu LF UK (ďalej len: „vedúci zamestnanci“). 

V prípade klinických a paraklinických pracovísk LF UK sa ustanovenia tejto smernice  aplikujú 

primerane so zohľadnením špecifického postavenia daného pracoviska vo vzťahu 

k zdravotníckemu zariadeniu, resp. Úradu pre dohľad, s ktorými tvoria spoločné pracovisko. 

 

 

I. 

 

1. V súlade s metodickým usmernením Rektorátu UK k úprave pracovných vzťahov v obmedzenom 

režime zo dňa 17. apríla 2020, predpismi z oblasti BOZP a odporúčaniami hlavného hygienika SR 

nariaďujeme vedúcim zamestnancom obmedziť počet zamestnancov fyzicky prítomných na 

pracovisku v rovnakom čase na mieru nevyhnutnú pre zabezpečenie chodu pracoviska 

a v prípadoch, v ktorých to dojednaný predmet práce dovoľuje zabezpečiť zamestnancom výkon 

práce z domu. 

 

2. Vedúci zamestnanci sú povinní na svojich pracoviskách zabezpečiť, aby zamestnanci nosili rúška 

zakrývajúce ústa a nos, dbali na zvýšenú hygienu rúk a aby sa nezdržiavali vo väčších skupinách. 

Vedúci pracovísk sú povinní zabezpečiť, aby na ich pracoviská nevstupovali cudzie osoby a osoby, 

ktorých prítomnosť na pracovisku nie je objektívne odôvodniteľná zabezpečením nevyhnutných 

činností pracoviska. 

 

3. V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na pracoviskách LF UK pri súčasnom 

zabezpečení maximálneho zachovania činnosti LF UK sú vedúci zamestnanci na svojich 

pracoviskách povinní určiť: 

a) zamestnancov, ktorí budú naďalej vykonávať prácu na pracovisku, v prípade ak je ich 

prítomnosť na pracovisku nevyhnutná pre zabezpečenie činnosti pracoviska; 

b) zamestnancov, ktorým bude prideľovaná práca z domácnosti zamestnanca, pričom práca ktorú 

bude zamestnanec vykonávať z domácnosti, musí byť vedúcim zamestnancom odsúhlasená a musí 

byť kontrolovateľná; takáto práca sa považuje za rovnocennú prácu na pracovisku; 

c) zamestnancov, ktorým nie je možné prideľovať prácu ani na pracovisku, ani formou práce 

z domácnosti zamestnanca vzhľadom na zmenu fungovania pracovísk v obmedzenom režime; 

v prípade tejto skupiny zamestnancov pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pričom 

zamestnanec sa počas trvania uvedenej prekážky nemôže zdržiavať na pracovisku a bude mu 

vyplácaná náhrada mzdy vo výške 80% jeho funkčného platu; 



d) zamestnancov, u ktorých sa uplatní kombinovaný pracovnoprávny režim, v zmysle ktorého 

budú v niektorých dňoch vykonávať prácu a niektoré dni budú poberať náhradu mzdy v zmysle ods. 

3 písm. c) tohto článku smernice z dôvodu nemožnosti pridelenia práce zo strany zamestnávateľa. 

 

4. Vedúci zamestnanci sú ďalej povinní stanoviť rozvrh (harmonogram),  podľa ktorého majú 

zamestnanci pracovať a ktorý má určiť v ktoré dni majú byť zamestnanci prítomní na pracovisku, 

v ktoré dni majú pracovať z domácnosti a v ktoré dni im nebude prideľovaná žiadna práca a budú 

poberať náhradu mzdy pre prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Vedúci zamestnanci s takto 

zostaveným rozvrhom výkonu práce oboznámia zamestnancov na svojich pracoviskách minimálne 2 

dni pred realizáciou takéhoto rozvrhu, alebo realizáciou zmien v rozvrhu. V prípade kombinovaného 

režimu podľa čl. I ods. 3 písm. d) tejto smernice odporúčame vedúcim zamestnancom, ak je to možné, 

aby obdobie výkonu práce resp. obdobia, počas ktorých zamestnanci nepracujú a poberajú náhradu 

mzdy vytvárali súvislé celky, ktoré budú na seba časovo nadväzovať (napr. namiesto striedania 1 

dňa výkonu práce a nasledujúceho dňa na náhrade mzdy sa určí, že zamestnanec bude vykonávať 

práce 5 po sebe nasledujúcich dní a následných 5 dní bude poberať náhradu mzdy bez výkonu práce). 

 

5. Vedúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť, aby bola na ich pracovisku evidovaná dochádzka 

zamestnancov takým spôsobom, aby bolo možné z evidencie dochádzky zistiť, či zamestnanec 

vykonával prácu, alebo mu v konkrétny deň práca pridelená nebola a poberal náhradu mzdy pre 

prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Na evidenciu dochádzky zamestnancov bude 

používané nové tlačivo „Evidencia dochádzky na pracovisku“, ktorého vzor tvorí prílohu tejto 

smernice. Informácie vyplývajúce z evidencie dochádzky budú podkladom pre spracovanie výplat 

miezd zamestnancov. 

 

6. Vedúci zamestnanci sú povinní dohodnúť, resp. nariadiť zamestnancom  vyčerpanie prenesenej 

dovolenky  podľa § 113 ods. 2  Zákonníka práce predovšetkým so zamestnancami, ktorým objektívne 

nemožno prideliť prácu z domácnosti. 

 

7. Vedúci zamestnanci sú povinní prácu svojich podriadených zamestnancov kontrolovať a riadiť bez 

ohľadu na miesto výkonu danej práce. 

 

8. Vedúci zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu z domácnosti sú povinní o tejto skutočnosti 

informovať dekana LF UK. 

 

 

 

II. 

 

1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť od 1. 5. 2020. 

 

 

 

Príloha: Evidencia dochádzky.  

 

 

V Bratislave, dňa 23. 4. 2020 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 

dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 


