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SMERNICA O EVIDENCII PRACOVNÉHO ČASU A PRAVIDLÁCH POUŽÍVANIA 
DOCHÁDZKOVO -VSTUPNÝCH KARIET ELEKTRONICKÉHO BEZPEČNOSTNÉHO 

SYSTÉMU 

SMERNICA DEKANKY Č. 3/2015 
z 20. júla 2015 

Vydáva: prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 

Spracoval: Mgr. Erika Poláčiková 

Dňa: 20.7.2015 

Účinnosť od: 1.9.2015 

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) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín
prestávku na odpočinok a jedenie. Prestávky na odpočinok a jedenie sa neposkytujú na
začiatku a konci pracovnej zmeny a nezapočítajú sa do pracovného času. Časový interval,
počas ktorého môžu zamestnanci čerpať povinnú prestávku na odpočinok a jedenie sa
stanovuje od 11.00 hod. do 14.00 hod. v trvaní 45 minút, nakoľko zamestnávateľ nedisponuje
vlastným stravovacím zariadením. Čerpanie prestávky na odpočinok a jedenie musí
zohľadňovať zvláštnosti zabezpečovania pedagogického a vedeckého procesu
a akademických obradov na UK.

5) Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sú povinní pri 100% pracovnom čase byť fyzicky
prítomní na pracovisku najmenej 80 hodín mesačne. Z toho sú povinní byť prítomní na
pracovisku v čase medzi 9.00 hod. a 17.00 hod. najmenej 40 hodín mesačne. Do času
prítomnosti na pracovisku sa započítavajú aj konzultačné hodiny a výučba, ako aj čas plnenia
pracovných povinností počas služobnej cesty, na ktorú vyslal zamestnanca zamestnávateľ.
Výučba v iných priestoroch ako v budovách Pedagogickej fakulty UK v Bratislave ( ďalej  len

Predpis z
ru

še
ný

Túto smernicu nahrádza Smernica dekana č.7/2022

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/O_fakulte/Legislativa_a_dokumenty/Smernice/2022/Smernica_dekanky_c_7_2022_Smernica_o_evidencii_pracovneho_casu_a_pravidlach_pouzivania_dochadzkovo_-_vstupnych_kariet_elektronickeho_bezpecnostneho_systemu.pdf


 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Račianska 59, 813 34 Bratislava 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

2 

„PdF UK“)  a čas  plnenia pracovných povinností počas služobnej cesty sa z hľadiska rozsahu 
času započítava do času prítomnosti na pracovisku so súhlasom priameho nadriadeného. Pri 
50% pracovnom  čase sú vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci povinní byť prítomní na 
pracovisku najmenej 40 hodín mesačne. Z toho sú povinní byť prítomní na pracovisku v čase 
medzi 9.00 hod. a 17.00 hod. najmenej 16 hodín mesačne. Pri ostatných kratších pracovných 
časoch sa prepočet urobí analogicky. 
 

6) Práca nadčas a nočná práca sa riadi čl. 17 Pracovného poriadku.  

 

7) Evidencia pracovného času zamestnancov sa uskutočňuje prostredníctvom elektronického 
dochádzkového systému použitím dochádzkovo-vstupnej karty (ďalej len „karty“). Každý 
príchod do budovy PdF UK a odchod z budovy PdF UK  je zamestnanec povinný zaznamenať 
priložením karty k dochádzkovému terminálu elektronického dochádzkového systému. Každý 
zamestnanec je povinný používať výlučne jemu pridelenú kartu, používanie karty daného 
zamestnanca iným zamestnancom sa bude považovať za porušenie pracovnej disciplíny zo 
strany obidvoch zamestnancov. 
 

8) Karta bude odovzdaná zamestnancovi pri nástupe do zamestnania, resp. ku dňu účinnosti 

tejto smernice. 

 

9) Stratu a poškodenie karty je zamestnanec povinný bezodkladne nahlásiť priamo 

nadriadenému vedúcemu zamestnancovi. Nová karta bude zamestnancovi vydaná 

prostredníctvom referátu personálnej práce fakulty. Vydanie novej karty bude spoplatnené 

sumou 10,00 EUR. 

 

10) V prípade opustenia pracoviska počas pracovného času zamestnanec uvedie vždy dôvod 
prerušenia práce. Ak dôvod prerušenia práce nie je určený dochádzkovým terminálom 
elektronického dochádzkového systému, je zamestnanec povinný tento dôvod oznámiť 
priamo nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, ktorý rozhodne, aký dôvod prerušenia 
práce zamestnanec  zaznamená v evidencii dochádzky. 
 

11) Za evidenciu pracovného času zodpovedá každý zamestnanec samostatne. 
 

12) Zamestnanec poverený vedením evidencie pracovného času na príslušnom pracovisku 
overuje správnosť údajov v databáze elektronického dochádzkového systému s dokladmi 
ospravedlňujúcimi neprítomnosť zamestnanca na pracovisku. Opravy v zázname evidencie 
pracovného času je možné uskutočniť po súhlase priamo nadriadeného vedúceho 
zamestnanca. Žiadosti o opravy záznamov v dochádzkovom systéme sú zasielané vedúcim 
pracoviska, resp. poverenou osobou na príslušnom pracovisku vedúcemu zamestnancovi CIT, 
resp. ním poverenej osobe, prostredníctvom mailovej komunikácie. Tieto osoby budú jediné 
oprávnené uskutočňovať zmeny v dochádzkovom systéme jednotlivcov.  
 

13) Za kontrolu dodržiavania pracovného času zamestnancov ako aj za súhlas s opustením 

pracoviska zamestnancami počas pracovného času zodpovedajú priamo nadriadení vedúci 

zamestnanci. Výstup z evidencie dochádzky, skontrolovaný a podpísaný vedúcim 

zamestnancom daného pracoviska za daný mesiac, bude postúpený pracovníčkam referátu 

personálnej práce fakulty do 26. dňa v mesiaci. Rozdiely medzi  údajmi v dochádzke 
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a reálnym stavom od 26. dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci sú zamestnanci 

poverení vedením evidencie pracovného času na príslušnom pracovisku nahlásiť na referát 

personálnej práce bezodkladne, prostredníctvom mailovej informácie. 

 

14) Zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

nebudú svoj pracovný čas evidovať použitím karty, ale sú povinní pracovný čas evidovať vo 

Výkaze odpracovaných hodín s uvedením dátumu a času, kedy danú činnosť vykonávali.   

 

 

 

 

 

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