SMERNICA Č. 1/2020
o úprave pracovného času počas mimoriadne teplých dní
Preambula
1.

Tento interný riadiaci akt je vydaný na účely úpravy pracovného času v organizácii Kunsthalle
Bratislava (ďalej len „Zamestnávateľ“) a na zabezpečenie jednotného postupu zamestnancov
Zamestnávateľa pri jeho evidencii.
Článok 1
Mimoriadne teplý deň

1.

Mimoriadne teplým dňom je deň, v ktorom je teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni
dosiahla hodnotu vyššiu ako 30 °C a zverejnil ju Slovenský hydromoeteorologický ústav
na svojej webovej stránke: www.shmu.sk.

2.

V mimoriadne teplom dni má zamestnanec v pracovnom pomere povinnosť byť k dispozícii
Zamestnávateľovi, vykonávať prácu, plniť svoje úlohy, činnosti a povinnosti v súvislosti
s pracovnou zmluvou a s náplňou práce v rozsahu 5 a pol hodiny vrátane povinnej prestávky
na odpočinok a jedenie v dĺžke 30 minút. Prestávku na odpočinok a jedenie nie je možné
čerpať na konci pracovného času.

3.

Neprítomnosť zamestnanca na pracovisku nesmie ovplyvniť plnenie termínov a úloh, ktoré má
zamestnanec stanovené v danom období. Pracovné úlohy musí plniť a odovzdať načas.

4.

Neprítomnosť zamestnanca na pracovisku po odpracovaní 5 a pol hodiny sa ospravedlňuje
pre prekážku v práci na strane Zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce.

5.

Zamestnanec môže opustiť pracovisko po splnení vyššie uvedených podmienok a len
s predchádzajúcim súhlasom príslušného vedúceho zamestnanca alebo v jeho neprítomnosti
so súhlasom ním povereného zastupujúceho zamestnanca.

6.

Vedúci zamestnanec v príslušnom organizačnom útvare je povinný operatívne zabezpečiť
plnenie činností a pracovných úloh tak, aby nebol narušený výkon práce a plnenie úloh
pri výkone práce vo verejnom záujme Zamestnávateľa a ním riadenom organizačnom útvare,
a to najmenej jedným zamestnancom v čase do 15.00 hod.

7.

Interný riadiaci akt (smernica) sa vzťahuje na zamestnancov v pracovnom pomere (s výnimkou
mediátorov), ktorí sa počas výkonu pracovnej činnosti zdržiavajú v administratívnokancelárskych priestoroch sídelnej budovy Domu umenia.
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Článok 2
Záverečné ustanovenia
1.

Tento interný riadiaci akt (smernica) nadobúda platnosť dňom podpisu Rozhodnutia riaditeľky
a účinnosť dňom 14.08.2020.

V Bratislave dňa 14.08.2020

Mgr. Nina Vrbanová, PhD. v. r.
riaditeľka
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