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1) Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícií zamestnávateľovi,
vykonáva prácu a plní si povinnosti v  súlade s pracovnou zmluvou. Dĺžka týždenného
pracovného času je stanovená v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, Zákona o vysokých
školách a v súlade s kolektívnou zmluvou a vnútorným predpisom Univerzity Komenského
v Bratislave č. 5/2013 - úplné znenie vnútorného predpisu č. 11/2008 - Pracovný poriadok
(ďalej len „Pracovný poriadok“).

2) Rozvrhnutie pracovného času, jeho začiatok a koniec, ako aj prestávky v práci stanovuje
zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov, prípadne dohodou v kolektívnej
zmluve. Pracovný čas vysokoškolského učiteľa je prioritne stanovený rozvrhom hodín,
rozvrhom konzultačných hodín a rozpisom skúšok.

3) V pracovných dňoch sa bude dodržiavať základný pracovný čas na plnenie pracovných
povinností od 9.00 hod. do 14.00 hod. a pružný pracovný čas od 6.00 hod. do 9.00 hod a od
14.00 hod. do 20.00 hod. Denný pracovný čas je tak v pracovných dňoch stanovený od 6.00
hod. do 20.00 hod.

4) Vstup zamestnancov do budov Pedagogickej fakulty UK v Bratislave ( ďalej  len „PdF UK“)

v čase od 20.00 hod. do 6.00 hod., počas sviatkov alebo dní pracovného pokoja je možný len

na základe odsúhlasenej žiadosti o povolenie vstupu zamestnanca do budovy PdF UK.

Písomnú žiadosť odsúhlasuje priamo nadriadený vedúci zamestnanec a tajomník PdF UK.

5) Vstup zamestnancov PdF UK pracujúcich v pracovnom pomere s PdF UK do budov PdF UK

bude umožnený prostredníctvom dochádzkovo-vstupnej karty. Vstup zamestnancov

pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bude

umožnený prostredníctvom vstupnej karty. Karta bude odovzdaná zamestnancovi pri

nástupe do zamestnania, resp. mu bude vydaná ku dňu účinnosti tejto smernice.

6) Vstup študentov denného a externého štúdia do budov PdF UK bude umožnený

prostredníctvom ISIC preukazov. Vstup frekventantov celoživotného vzdelávania na PdF UK

bude umožnený na základe osobitného povolenia dekana PdF UK.
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Túto smernicu nahrádza Smernica dekana č.6/2022

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/O_fakulte/Legislativa_a_dokumenty/Smernice/2022/Smernica_dekanky_c_6_2022_Smernica_o_vstupe_do_budov_PdF_UK_v_Bratislave.pdf
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7) Vstup cudzích osôb bude umožnený na základe zápisu do knihy návštev nachádzajúcej sa 

v priestoroch vrátnice. V knihe návštev je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá 

vstupuje do budovy, kontaktný údaj, dátum a čas vstupu, dôvod návštevy a koho navštevuje, 

pri odchode čas odchodu.  

 
8) Stratu a poškodenie dochádzkovo-vstupnej a vstupnej karty je zamestnanec povinný 

bezodkladne nahlásiť priamo nadriadenému vedúcemu zamestnancovi. Nová karta bude 

zamestnancovi vydaná prostredníctvom referátu personálnej práce. Vydanie novej karty 

bude spoplatnené sumou 10,00 EUR. Stratu a poškodenie ISIC karty je študent povinný 

nahlásiť študijnému oddeleniu, ktoré zabezpečí vydanie novej karty. Vydanie novej karty je 

spoplatnenou službou v zmysle smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a 

poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. 

 
 
 

                                                                                   prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r. 
                                                                                                                     dekanka fakulty 
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