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Čl. 1 

Predmet udeľovania pracovného/študijného voľna 

Pedagogickému a vedeckému zamestnancovi fakulty možno udeliť v jednom kalendárnom 

roku najviac 20 pracovných dní plateného pracovného/študijného voľna na výkon činností 

mimo pracoviska fakulty, ktoré bezprostredne súvisia s jeho ďalším pedagogickým, odborným 

a vedeckým rastom a kvalifikáciou. Pracovné/študijné voľno možno udeliť najmä na: 

a) ďalšie vzdelávanie (zahraničná stáž, študijný pobyt alebo štipendijný pobyt doma 

a v zahraničí), 

b) účasť na súťažiach, sústredeniach, pohybových kurzoch najmä ako tréner, rozhodca, 

športovec, na úrovni štátnej športovej reprezentácie a na základe oficiálnej nominácie 

alebo iného oficiálneho dokladu. 

 

Čl. 2 

Žiadosť o udelenie pracovného/študijného voľna 

Pracovné/študijné voľno možno udeliť na základe vopred podanej a schválenej žiadosti zo 

strany vedúceho pracoviska. Žiadosť musí byť zaevidovaná na personálnom oddelení FTVŠ 

UK. Žiadosť sa podáva spravidla najneskôr 4 pracovné dni pred odchodom pracovníka na 

plnenie úloh v rámci zamýšľaného voľna a jej súčasťou musia byť aj nominačné listy, či iné 

oficiálne dokumenty. Ak zamestnanec žiada o udelenie pracovného voľna počas semestrálnej 

výučby, musí byť v žiadosti uvedené, akým spôsobom a kým bude výučba zabezpečená. 

 

Čl. 3 

Vybavenie žiadosti 

O žiadosti rozhoduje dekan, alebo ním poverený pracovník. 

 

Čl. 4 

Riadna dovolenka a jej vzťah k žiadosti o udelenie pracovného/študijného voľna 

V prípade, keď zamestnanec do 30.09. daného kalendárneho roka nebude mať vyčerpané 2/3 

riadnej dovolenky, môže mu byť do konca predmetného kalendárneho roka udelených najviac 

5 dní pracovného/študijného voľna. 

 

Čl. 5 

Iné aktivity zamestnanca mimo pracoviska 

Iné aktivity zamestnanca mimo pracoviska budú riešené podľa zákonníka práce: 

a) čerpaním dovolenky, 

b) neplateným pracovným voľnom, 

c) refundáciou mzdy od organizátora činnosti. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

Zrušuje sa Smernica dekana FTVŠ č. 1/2006 O platenom pracovnom (študijnom) voľne zo dňa 

10.02.2006. 

Táto smernica nadobúda platnosť 10.12.2018 a účinnosť od 01.01.2019. 

 

V Bratislave 10.12.2018 

 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

dekan FTVŠ UK  


