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INTERNÁ SMERNICA 

FILOZOFICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 

sídlo: Klemensova 19, 813 64 Bratislava 

 
Čerpanie dovolenky 

 
Označenie smernice: IS 1/2020 

Platná od 01. 07. 2020 
 

Článok I 
Účel vydania Internej Smernice 

 
(1) Dňa 18. novembra 2019 bol zverejnený v Zbierke zákonov Zákon č. 380/2019 Z.z. ktorá  

upravuje nároky niektorých zamestnancov na dovolenku za kalendárny rok. 
 

(2) Riaditeľ Filozofického ústavu SAV, Klemensova 19, Bratislava (ďalej aj FiÚ SAV) vydáva túto 
Internú smernicu o čerpaní dovolenky s cieľom implementácie tejto úpravy do Interných noriem 
organizácie. 

 
Článok II 

Všeobecné ustanovenia 
 

(1) Zamestnanec má za podmienok stanovených v ZP a touto smernicou nárok na: 
• dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť, 
• dovolenku na odpracované dni, 
• dodatkovú dovolenku v zmysle § 106 a §107. 

 
Článok III 

Výmera dovolenky 
 

(1) Výmera dovolenky je pre zamestnancov FiÚ SAV nasledovná: 
• 9 týždňov pre vedeckých pracovníkov, 
• 9 týždňov pre odborných pracovníkov (na základe návrhu členov ZO OZ č. 71 pracovníkov 

pri FiÚ SAV zo dňa 20.2.2020 a po schválení riaditeľa ústavu). 
 

Článok IV 
Schvaľovanie dovolenky 

 
(1) Zamestnanec pred nástupom na dovolenku vyplní dovolenkový lístok a predloží ho na 

schválenie vedeniu na sekretariát FiÚ SAV. Dovolenkový lístok sa prikladá k Evidencii 
dochádzky za príslušný mesiac. Vo výnimočných prípadoch môže zamestnanec nahlásiť 
čerpanie dovolenky na sekretariát e-mailom alebo telefonicky. 

 
(2) Ak dovolenka prechádza z jedného mesiaca do nasledujúceho, vypíše sa dovolenkový lístok za 

každý mesiac osobitne.  
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(3) Zamestnanec je povinný požiadať o poskytnutie dovolenky: 
• aspoň 1 týždeň vopred, ak žiada o dovolenku v dĺžke jeden týždeň a viac, 
• aspoň 1 deň vopred, ak žiada o dovolenku kratšiu ako 1 týždeň. 

 
(4) Zamestnancom schvaľuje dovolenku riaditeľ  FiÚ SAV a v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa 

FiÚ SAV. 
 

(5) Riaditeľovi dovolenku schvaľuje zástupca riaditeľa.  
 

(6) Riaditeľ môže povoliť čerpanie dovolenky aj v takom prípade, ak zamestnanec v zmysle ZP 
nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak sa predpokladá, že zamestnanec tieto 
podmienky splní do konca kalendárneho roka. 

 
(7) Riaditeľ môže zamestnancovi neschváliť čerpanie dovolenky, v prípade ak neboli dodržané 

body 1.-7. Čl. 4. O neschválení dovolenky bude zamestnanca informovať sekretariát FiÚ SAV. 
 

Článok V 
Čerpanie dovolenky 

 
(1) Zamestnanci musia čerpať dovolenku priebežne počas celého roka. Pri čerpaní dovolenky 

musia zamestnanci dodržiavať nasledovné pravidlá: 
• všetci zamestnanci musia vyčerpať minimálne 2 týždne dovolenky (počas letných prázdnin 

v mesiacoch júl-august) vyčerpať vcelku, 
• ostatnú časť dovolenky môže zamestnanec čerpať aj v niekoľkých častiach. 

 
(2) Zamestnanci sú povinní vyčerpať si dovolenku v aktuálnom roku. 

 
(3) Riaditeľ FiÚ SAV môže v individuálnych prípadoch na základe písomnej žiadosti zamestnanca 

presunúť čerpanie časti dovolenky do nasledujúceho roka (najviac  však 10 kalendárnych dní). 
 

(4) Ukončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku je zamestnanec povinný 
nahlásiť minimálne 3 mesiace vopred a dočerpať k dátumu ukončenia pracovného pomeru 
všetku dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok ku dňu ukončenia pracovného pomeru. 

 
(5) V odôvodnených, mimoriadnych prípadoch môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa 

o poskytnutie neplatené voľna. Zamestnanec je však povinný vyčerpať  pred jeho schválením 
všetku dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok ku dňu žiadosti o neplatené voľno. 

 
Článok VI 

Plán čerpania dovolenky 
 

(1) Plán čerpania dovolenky na príslušný rok musí byť zostavený do konca marca bežného roka. 
Individuálny plán čerpania dovolenky zostavuje zamestnanec na základe svojich individuálnych 
potrieb a schvaľuje mu ho jeho priamy nadriadený – na základe potrieb a plánov oddelenia. 
Vedúci oddelenia, alebo priamy nadriadený zamestnanca podpíše zamestnancovi plán 
dovolenky na príslušný kalendárny rok  do konca marca príslušného roka. 

 
(2) Plány čerpania dovoleniek zamestnancov FiÚ SAV sa evidujú na sekretariáte. 

 
(3) Pri zostavovaní plánu dovoleniek je potrebné dodržať tieto pravidlá: 
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• do konca I. kvartálu roka treba vyčerpať celú dovolenku, prenesenú z predchádzajúceho 
roka, 

• do konca III. kvartálu treba vyčerpať najmenej 70% dovolenky, 
• do konca roka treba vyčerpať najmenej 78% dovolenky. 

 
(4) Dodržiavanie plánu čerpania dovoleniek kontrolujú pracovníci sekretariátu FiÚ SAV. 

 
Článok VII 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Všetky ostatné náležitosti týkajúce sa dovolenky neupravené touto smernicou sa riadia 
ustanoveniami uvedenými v Zákonníku práce § 100 až § 117. 

 
(2) Náhrada mzdy za dovolenku sa riadi ustanoveniami uvedenými v Zákone č. 553/2003 Z.z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov.  

 
(3) Táto smernica je platná pre všetkých zamestnancov FiÚ SAV a jej nedodržanie, môže byť 

považované za porušenie pracovnej disciplíny. 
 

(4) Túto Internú smernicu prerokovali a schválili členovia Základnej organizácie č. 71 Odborového 
Zväzu SAV na svojom zasadnutí dňa 22.6.2020 a nadobúda účinnosť dňom 1.7.2020. 

      
 
        doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. 
         Riaditeľ FiÚ SAV 


