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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“) ustanovuje v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim 

ochorenie COVID-19 nasledujúce opatrenia v období od 25. 1. 2021 do 7. 2. 2021: 

  

 

Čl. 1 

Úprava práv a povinností zamestnancov 

 

(1) Týmto opatrením dekan fakulty vykonáva s ohľadom na podmienky fakulty Príkaz rektora 

Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2021 „Opatrenia Univerzity Komenského 

v Bratislave v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)“ v znení 

príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2021 (ďalej len „Príkaz rektora“). 

(2) V súlade s Príkazom rektora a v súlade s § 250b ods. 2 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov sa zamestnancom fakulty nariaďuje výkon práce 

z domácnosti zamestnanca, s výnimkou zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku.  

(3) Pod pojmom zamestnanci zabezpečujúci nevyhnutnú prevádzku sa rozumejú len tí 

zamestnanci, ktorých fyzická neprítomnosť na pracovisku by ohrozila zabezpečenie bazálnych 

činností fakulty a mala by závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie úloh fakulty, 

prípadne by spôsobila vážne ekonomické či iné škody (najmä zamestnanci zabezpečujúci 

informačné systémy a siete, zamestnanci podateľne, nevyhnutný počet zamestnancov 

zabezpečujúcich ekonomické a personálne otázky). Okruh zamestnancov zabezpečujúcich 

nevyhnutnú prevádzku sú oprávnení určiť: 

a) dekan fakulty, 

b) tajomníčka fakulty, 

c) prodekan fakulty pre právnu agendu, 

d) prodekan fakulty pre knižnicu. 

Počet zamestnancov fyzicky prítomných na pracovisku nesmie prekročiť jednu osobu na jednu 

kanceláriu/miestnosť. Dotknutí zamestnanci boli, resp. budú o tom, že boli zaradení medzi 

zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku, informovaní, a bolo, resp. bude im 

o tejto skutočnosti vystavené potvrdenie v zmysle písm. B, bod B.1., ods. 1 uznesenia vlády 

Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020 (453/2020 Z. z.), resp., v zmysle písm. B, bod 

B.1., ods. 1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1 zo 6. januára 2021 (1/2021 Z. z.) v znení 

uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 44 z 20. januára 2021, resp., v zmysle písm. B, bod 

B.1., ods. 1 alebo ods. 2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 (8/2021 

Z. z.) v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 44 z 20. januára 2021, ktorého vzor tvorí 

prílohu č. 1 Príkazu rektora. 

(4) Potvrdenie podľa odseku 3 nenahrádza potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-

19. 

(5) Ak by v čase účinnosti tohto opatrenia určitým alebo všetkým osobám neumožňoval vstup 

do priestorov fakulty všeobecne záväzný právny predpis, vnútorný predpis univerzity alebo akt 

riadenia rektora univerzity alebo individuálny správny akt vydaný na to oprávneným orgánom 

verejnej moci, takéto osoby nemajú oprávnenie vstúpiť do priestorov fakulty.  

(6) V zmysle odseku 4 Príkazu rektora podrobnosti o povinnosti podrobiť sa testovaniu na 

ochorenie COVID-19, resp. preukázať negatívny výsledok antigénového testu alebo PCR testu 

na ochorenie COVID-19, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 upraví osobitný 
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príkaz rektora v súlade so všeobecne záväznými predpismi, ako aj opatreniami, rozhodnutiami 

a odporúčaniami vlády SR, ministerstiev, ÚVZ SR, či iných príslušných štátnych orgánov a 

aktuálnej epidemiologickej situácie. 

(7) Zaregistrovaní zamestnanci fakulty a doktorandi fakulty sa v utorok 26. 1. 2021 

v priestoroch rektorátu UK môžu zúčastniť na antigénovom testovaní na ochorenie COVID-19. 

Na tento účel sú zaregistrovaní zamestnanci fakulty a doktorandi fakulty oprávnení vstúpiť do 

priestorov fakulty a zdržiavať sa v nich na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie testu. 

 

Čl. 2 

Vzťah k doterajším opatreniam dekana 

 

(1) Na práva a povinnosti zamestnancov fakulty a študentov fakulty sa v čase účinnosti tohto 

opatrenia vzťahuje aj opatrenie dekana č. 16/2020, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie 

opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim 

ochorenie COVID-19 v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 v znení opatrenia č. 

17/2020, s odchýlkami upravenými v odseku 2. 

(2) Ustanovenia opatrenia dekana č. 16/2020 v platnom a účinnom znení, ktoré sú v rozpore 

s týmto opatrením, s Príkazom rektora, so zákonmi a inými všeobecne záväznými predpismi, 

s opatreniami orgánov verejného zdravotníctva a s rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej 

moci, sa počas účinnosti tohto opatrenia nepoužijú, najmä: 

a) doktorandi pri zabezpečovaní vedeckej činnosti, organizačnej činnosti a pri 

individuálnych konzultáciách nemôžu byť prítomní fyzicky v priestoroch fakulty, 

b) študent nie je oprávnený požiadať dekana prostredníctvom online formulára o 

stanovenie termínu skúšania postupovej skúšky ani štátnej skúšky s fyzickou 

prítomnosťou v priestoroch fakulty a skúšanie postupových skúšok ani štátnych skúšok 

s fyzickou prítomnosťou v priestoroch fakulty sa neuskutočňuje, a to ani v prípade, ak 

už dekan určil termín takéhoto skúšania, 

c) štátne skúšky v treťom stupni štúdia prebiehajú výlučne online formou, predseda 

príslušnej komisie nemôže rozhodnúť o konaní štátnej skúšky s fyzickou prítomnosťou 

v priestoroch fakulty; ak takéto rozhodnutie už predseda príslušnej komisie prijal, 

nepoužije sa v čase účinnosti tohto opatrenia, 

d) rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác prebiehajú výlučne online formou, 

predseda príslušnej komisie nemôže rozhodnúť o konaní rigoróznej skúšky alebo 

obhajoby rigoróznej práce s fyzickou prítomnosťou v priestoroch fakulty; ak takéto 

rozhodnutie už predseda príslušnej komisie prijal, nepoužije sa v čase účinnosti tohto 

opatrenia, 

e) zasadnutia habilitačnej komisie, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 

prebiehajú výlučne online formou, predseda habilitačnej komisie nemôže rozhodnúť o 

konaní zasadnutia habilitačnej komisie, habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce s fyzickou prítomnosťou v priestoroch fakulty; ak takéto rozhodnutie už predseda 

habilitačnej komisie prijal, nepoužije sa v čase účinnosti tohto opatrenia, 

f) zasadnutia inauguračnej komisie a inauguračná prednáška prebiehajú výlučne online 

formou, 

g) zasadnutia kolektívnych orgánov akademickej samosprávy a poradných orgánov 

zriadených orgánmi akademickej samosprávy prebiehajú výlučne online formou, 

h) študenti fakulty sú povinní zdržať sa vstupu do priestorov fakulty aj v prípade, že boli 

pozvaní na osobnú konzultáciu; študenti nie sú oprávnení vstupovať do priestorov 
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fakulty ani na účel využitia knižnično-informačných služieb akademickej knižnice 

fakulty; oprávnenia doktorandov podľa čl. I ods. 7 tohto opatrenia alebo podľa písmena 

j) tohto odseku tým nie sú dotknuté, 

i) telocvičňa v správe fakulty je uzavretá bez výnimky, 

j) akademická knižnica fakulty neposkytuje kontaktné knižnično-informačné služby 

v priestoroch fakulty zamestnancom ani študentom fakulty; výnimku môže určiť v 

prípadoch odôvodnených mimoriadnymi okolnosťami prodekan fakulty pre knižnicu, 

k) podateľňa fakulty bude fungovať vždy v pondelok; tým nie je dotknutý zákaz vstupu 

osôb do budovy fakulty, na ktoré sa nevzťahuje výnimka podľa čl. 1 ods. 3 tohto 

opatrenia. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenie 

 

 (1) Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 25. 1. 2021 a stráca účinnosť dňa 8. 2. 2021 

(posledný deň účinnosti je 7. 2. 2021). 

 

V Bratislave 24. januára 2021 

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

dekan fakulty 


