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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na účely ochrany 

verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty  (ďalej len „fakulta“) v čase prerušenia prezenčnej formy výučby a obmedzenia činností 

Univerzity Komenského v Bratislave rektorom Univerzity Komenského v Bratislave 

ustanovuje nasledujúce opatrenia v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim 

ochorenie COVID-19:  

 

 

Čl. 1 

Trvanie opatrení 
Úpravy týkajúce sa ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností fakulty sú v platnosti 

od 9. marca 2020 do 21. marca 2020. V prípade predĺženia platnosti obmedzení stanovených 

rektorom Univerzity Komenského v Bratislave predlžuje sa v tomto rozsahu aj trvanie úprav 

podľa tohto opatrenia.  

 

Čl. 2 

Vzdelávacia činnosť 

(1) Vzdelávacia činnosť študentov v dennej forme štúdia v bakalárskych a magisterských 

študijných programoch bude naďalej v období prerušenia prezenčnej formy štúdia prebiehať 

formou kontrolovaného samoštúdia podľa nasledujúcich pravidiel: 

a) prednášky: študenti využijú na tento účel zverejnené prednášky z akademického roka 

2018/2019 a doplňujúce informácie zverejnené príslušnými katedrami a ústavmi; 

b) semináre: študenti v rámci samoštúdia budú riešiť prípady a zadania určené na jednotlivé 

semináre a vypracované prípadové zadania a prípadové štúdie zašlú príslušným vyučujúcim 

podľa pokynov týchto vyučujúcich alebo zástupcov vedúcich katedier alebo riaditeľov ústavov; 

c) klinické formy vzdelávania: vzdelávacie aktivity sa prerušujú, okrem riešenia už zadaných 

úloh nevyžadujúcich osobný kontakt a okrem takých foriem výučby, ktoré sa budú realizovať 

s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie. 

(2) Vzdelávacia činnosť študentov v externej forme štúdia v bakalárskych a magisterských 

študijných programoch bude naďalej prebiehať formou samoštúdia; na účely samoštúdia 

jednotlivé katedry a ústavy zverejnia potrebné materiály. Po skončení trvania obmedzení 

týkajúcich sa prezenčnej formy štúdia sa uskutočnia náhradné konzultačné sústredenia 

z povinných a povinne voliteľných predmetov, pričom podmienkou uskutočnenia je, aby účasť 

na konzultačnom sústredení vopred potvrdilo aspoň 10 študentov. Účasť na týchto 

konzultačných sústredeniach nebude povinná a môžu sa uskutočniť aj v dňoch pondelok až 

štvrtok v popoludňajších a podvečerných hodinách.  

(3) Vzdelávacia činnosť študentov v doktorandských študijných programoch bude naďalej 

prebiehať formou samoštúdia. Po skončení trvania obmedzení týkajúcich sa prezenčnej formy 

štúdia sa uskutočnia náhradné semináre a prednášky, pričom účasť na týchto  prednáškach 

a seminároch bude povinná. 

(4) Na účely vzdelávacej činnosti prostredníctvom samoštúdia sú vedúci katedier a riaditelia 

ústavov povinní: 

a) preveriť aktuálnosť nahratých prednášok z akademického roka 2018/2019, zverejniť 

prípadné prezentácie alebo tézy dopĺňajúce dané prednášky; v prípade potreby nahratia novej 

prednášky budú kontaktovať Ing. Adama Labudu; 

b) zverejniť vhodnou formou zadania a prípadové štúdia určené na semináre a zabezpečiť 

vhodnú kontrolu ich riešenia. 

(5) Nevypracovanie a neodovzdanie zadaní a prípadových štúdií v súlade s týmto opatrením sa 

bude považovať za absenciu na seminároch. 

(6) V lehote do 13. marca 2020 informujú vedúci katedier a riaditelia ústavov alebo ich  

zástupcovia o vykonaných krokoch na zabezpečenie vzdelávacieho procesu podľa tohto článku 



 2 

prodekana pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa a zároveň túto informáciu 

zverejnia na webovej stránke fakulty. 

 

 

Čl. 3 

Štátne skúšky 

Termíny štátnych skúšok v magisterských študijných programoch sa upravujú takto: 

- Trestné právo – nový termín 06.04.2020 až 09.04.2020 

- Občianske právo – nový termín 18.05.2020 až 21.05.2020 

- Voliteľné predmety štátnej skúšky – nový termín 15.06.2020 až 17.06.2020 

- Opravné termíny štátnych skúšok (Trestné právo, Občianske právo, Voliteľné 

predmety štátnej skúšky) – nový termín 08.07.2020 až 10.07.2020. 

 

Čl. 4 

Povinnosti študentov v súvislosti s ochranou verejného zdravia 

(1)  Študenti fakulty, ktorí v období od 20. februára 2020 do skončenia účinnosti tohto opatrenia 

podľa čl. 1 navštívili alebo navštívia regióny, ktoré sú najviac postihnuté potvrdenými prípadmi 

tzv. koronavírusu podľa odseku 4, sú povinní:  

1. bezodkladne o tom prostredníctvom elektronickej pošty informovať príslušného študijného 

referenta;  

2. zdržať sa vstupu do priestorov fakulty, a to až do času  

a) rozhodnutia o tom, či bude študentovi nariadené karanténne opatrenie, alebo do 

b) uplynutia doby 14 dní od návratu územie SR, pokiaľ nenastanú skutočnosti podľa 

odseku 2, alebo do 

c)  času, kým dekan fakulty nerozhodne inak,  

podľa toho, ktorá zo skutočností podľa písmen a) až c) nastane skôr.   

Počas tohto času študent realizuje samoštúdium, pričom po skončení platnosti úprav podľa čl.  

1 sa na toto štúdium vzťahuje primerane čl. 2. 

(2) Študenti fakulty, ktorí v období od 20. februára 2020 do skončenia účinnosti tohto opatrenia 

podľa čl. 1 navštívili alebo navštívia regióny, ktoré sú najviac postihnuté potvrdenými prípadmi 

tzv. koronavírusu, a už sa u nich prejavili symptómy vírusovej respiračnej infekcie, ako sú 

kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov a únava,  sú povinní:  

1. bezodkladne o tom prostredníctvom elektronickej pošty informovať príslušné študijné 

oddelenie fakulty;  

2. bezodkladne kontaktovať centrá prvého kontaktu na to osobitne zriadené (zoznam nájdete 

tu: http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_odporucania.pdf). 

(3) Príslušný študijný referent je o skutočnostiach podľa ods. 1 a 2 povinný bezodkladne 

informovať dekana fakulty. 

(4) Za najviac postihnuté regióny s potvrdenými prípadmi tzv. koronavírusu sa v súčasnosti 

považujú nasledujúce regióny: Taliansko, Francúzsko, Anglicko, Thajsko, Čína, Irán, Južná 

Kórea, Japonsko a Austrália. V prípade potreby sa zoznam aktualizuje na webovom sídle 

fakulty.   

 

 

Čl. 5 

Úprava práv a povinností zamestnancov 

(1) Pedagogickí zamestnanci fakulty od 9. 3. 2020 do 22. 3. 2020 sú povinní vykonávať prácu 

doma, a to jednak vedeckú a výskumnú činnosť a jednak činnosť zameranú na zabezpečenie 

výučby dištančnou formou (zadávanie úloh študentom prostredníctvom systému moodle, 

mailom, prípadne iným vhodným spôsobov s využitím prostriedkov elektronickej 

komunikácie). Všetky formy priamej fyzicky kontaktnej výučby, individuálnych konzultácií, 

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_odporucania.pdf
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ako aj realizácia štátnych skúšok a ďalšie podujatia konferenčného, seminárneho či iného 

hromadného charakteru sa v uvedenom období nebudú realizovať. 

(2) Nepedagogickí zamestnanci fakulty od 9. 3. 2020 do 22. 3. 2020 sú povinní vykonávať 

prácu doma, a to na základe telefonických a mailových pokynov priamych nadriadených. 

O výnimkách z týchto opatrení môže s ohľadom na veľmi výnimočné okolnosti rozhodnúť 

dekan alebo tajomníčka fakulty. Študijné oddelenie bude služby poskytovať výlučne 

prostredníctvom elektronickej komunikácie. 

(3) Riadenie a koordinácia výkonu práce zamestnancami fakulty sa realizuje prostredníctvom 

prostriedkov elektronickej komunikácie alebo telefonicky. Zamestnanci fakulty sú povinní 

pravidelne kontrolovať svoje mailové schránky a byť k dispozícii na komunikáciu 

prostredníctvom telefónu. 

(4)  Zamestnanci fakulty, ktorí v období od 20. februára 2020 do skončenia účinnosti tohto 

opatrenia podľa čl. 1 navštívili alebo navštívia regióny, ktoré sú najviac postihnuté potvrdenými 

prípadmi tzv. koronavírusu podľa odseku 7, sú povinní:  

1. bezodkladne o tom telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty informovať svojho 

najbližšie nadriadeného vedúceho zamestnanca a  referát personálnej práce, vnútornej kontroly 

a sťažností dekanátu fakulty;  

2. zdržať sa vstupu do priestorov fakulty  a to až do času  

d) rozhodnutia o tom, či bude zamestnancovi nariadené karanténne opatrenie, alebo do 

e) uplynutia doby 14 dní od návratu územie SR, pokiaľ nenastanú skutočnosti podľa bodu 

II., alebo do 

f)  času, kým dekan fakulty nerozhodne inak,  

podľa toho, ktorá zo skutočností podľa písmen a) až c) nastane skôr.   

Počas času podľa tohto odseku zamestnanec vykonáva prácu doma podľa pokynov, ktoré mu 

určí bezprostredne nadriadený vedúci zamestnanec. 

(5) Zamestnanci, ktorí v posledných štrnástich dňoch navštívili regióny, ktoré sú najviac 

postihnuté potvrdenými prípadmi tzv. koronavírusu, a už sa u nich prejavili symptómy 

vírusovej respiračnej infekcie, ako sú kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, 

kĺbov a únava,  sú povinní:  

1. bezodkladne o tom telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty informovať svojho 

najbližšie nadriadeného vedúceho zamestnanca a  referát personálnej práce, vnútornej kontroly 

a sťažností dekanátu fakulty; 

a) bezodkladne o tom informovať svojho najbližšie nadriadeného vedúceho zamestnanca 

a  referát personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností dekanátu fakulty;  

2. bezodkladne kontaktovať centrá prvého kontaktu na to osobitne zriadené (zoznam nájdete 

tu: http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_odporucania.pdf). 

(6) Najbližšie nadriadený vedúci zamestnanec a referent referátu personálnej práce, vnútornej 

kontroly a sťažností sú o skutočnostiach podľa ods. 4 a 5 povinní bezodkladne informovať 

dekana fakulty. 

(7) Za najviac postihnuté regióny s potvrdenými prípadmi tzv. koronavírusu sa v súčasnosti 

považujú nasledujúce regióny: Taliansko, Francúzsko, Anglicko, Thajsko, Čína, Irán, Južná 

Kórea, Japonsko a Austrália. V prípade potreby sa zoznam aktualizuje na webovom sídle 

fakulty.   

(8) Ak nejaký zamestnanec fakulty nesúhlasí s nariadenou prácou doma, je povinný to oznámiť 

do 10. 3. 2020 mailom na mailovú adresu jan.skrobak@flaw.uniba.sk. V opačnom prípade sa 

má za to, že s prácou doma zamestnanec súhlasí. 

(9) Na zabezpečenie administratívnych činností bude k dispozícii šofér fakulty na zabezpečenie 

transferu administratívnych zamestnancov fakulty z miesta pobytu na pracovisko a späť 

v rozsahu a podľa pokynov tajomníčky fakulty. 

(10) Podateľňa fakulty bude od 10. 3. 2020 zavretá pre prijímanie zásielok podaných osobne. 

Každý utorok počas účinnosti tohto opatrenia určená zamestnankyňa podateľne vyzdvihne 

poštové zásielky určené pre fakultu a následne v utorok medzi 10.00 hod. a 12.00 hod. budú 

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_odporucania.pdf
mailto:jan.skrobak@flaw.uniba.sk
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členovia vedenia fakulty alebo príslušní vedúci zamestnanci fakulty rozdeľovať došlú poštu 

a určovať priority vybavenia došlej pošty. 

 (11) Telocvičňa v správe fakulty bude uzavretá. 

(12) Akademická knižnica fakulty nebude počas účinnosti tohto opatrenia poskytovať žiadne 

knižnično-informačné služby študentom ani zamestnancom fakulty. 

(13) V prípade, ak niektorý zo zamestnancov fakulty potrebuje realizovať nejakú peňažnú 

úhradu z účtov fakulty, je povinný elektronickou poštou kontaktovať tajomníčku fakulty, ktorá 

uskutoční potrebné opatrenia. 

 

  

Čl. 5 

Účinnosť 

Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania. 

 

 

V Bratislave, 9. marca 2020 

 

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., v.r. 

dekan fakulty 

 

 

. 


