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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (ďalej len „fakulta“ alebo „FiF UK“),
vydáva v súlade s Príkazom rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 17/2021 zo dňa 24.
novembra 2021 (ďalej len „príkaz rektora“) a s prihliadnutím na uznesenie vlády SR č. 695/2021 zo dňa
24. novembra 2021 nasledujúce opatrenie, ktorým sa upravujú podmienky fungovania fakulty
v období zákazu vychádzania nariadeného uznesením vlády.
(1) Všetci pedagogickí a výskumní zamestnanci FiF UK vykonávajú od 26. novembra 2021 až do
odvolania prácu z domu, a to s výnimkou výučby, ak ju pre technické podmienky nie je možné
adekvátne zabezpečiť z domu, a výskumu, ktorý nie je možné realizovať z domu.
(2) Nepedagogickí zamestnanci FiF UK (zamestnanci dekanátu, ústrednej knižnice, prevádzky
a sekretariátov katedier) vykonávajú svoju prácu v sídle FiF UK počas pracovnej doby a len v čase
nevyhnutnom na výkon práce.
(3) Vedúci pracovníci rozvrhnú činnosť podriadených pracovníkov tak, že počet zamestnancov na
pracovisku nesmie prekročiť jednu osobu na jednu pracovňu. Vedúci pracovníci môžu upraviť
pracovný čas podriadených pracovníkov tak, aby sa na pracovisku zdržiavali len v čase
nevyhnutnom na výkon určených pracovných činností.
(4) Zamestnancom FiF UK bude vystavené potvrdenie o potrebe fyzickej prítomnosti na pracovisku
v súlade s príkazom rektora, a to na čas nevyhnutne potrebný na výkon práce na pracovisku.
Pedagogickým a výskumným zamestnancom bude potvrdenie o potrebe fyzickej prítomnosti na
pracovisku vystavené na základe návrhu vedúceho katedry.
(5) Úradné hodiny pracovísk dekanátu FiF UK sú od 26. novembra 2021 až do odvolania obmedzené.
Úradné hodiny podateľne sú počas pracovných dní od 09:00 do 14:00. Úradné hodiny ostatných
pracovísk dekanátu FiF UK sú v pondelok, stredu a piatok od 09:00 do 11:00.
(6) Od 26. novembra 2021 až do odvolania sa pozastavuje poskytovanie služieb Ústrednej knižnice
FiF UK a čiastkových knižníc s výnimkou výdaja a preberania výpožičiek. Otváracie hodiny pre
výpožičné služby určí riaditeľka knižnice.
(7) Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.
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