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Čl. 1 

 
Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2021, 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 znení opatrenia č. 4/2021 a opatrenia č. 

7/2021, sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Čl. 1 vrátane nadpisu znie: 

 

„Čl. 1 

Úprava práv a povinností zamestnancov 
 

(1) Pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom fakulty sa v zmysle § 250b ods. 2 zákona 

č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom a účinnom znení nariaďuje až do odvolania 

vykonávať prácu z domácnosti a to vo všetky pracovné dni v týždni, ako aj v dňoch pracovného 

pokoja v prípade plnenia pracovných úloh v tieto dni.  

 

(2) Na pracovisku v priestoroch fakulty sa môžu zamestnanci zdržiavať, ak je to nevyhnutné 

pre výkon ich pracovnej činnosti a to v nevyhnutnom časovom rozsahu pre naplnenie ich úloh.  

 

(3) Dekan fakulty a v jeho zastúpení tajomníčka fakulty môžu určiť konkrétnym 

zamestnancom, aby sa v určitý čas zdržiavali na pracovisku v priestoroch fakulty za účelom 

splnenia konkrétnych neodkladných pracovných úloh. Podateľňa fakulty poskytuje svoje 

služby v pondelky, v tento deň sa považuje prítomnosť zamestnancov podateľne na fakulte za 

nevyhnutnú. 

 

(4) Podmienky pre realizáciu slobody pohybu a pre vstup do budovy univerzity určené 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády SR, vnútornými predpismi 

Univerzity Komenského v Bratislave, a individuálnymi správnymi aktmi príslušných orgánov 

verejnej moci, nie sú týmto opatrením dotknuté. Ak by v čase účinnosti tohto opatrenia určitým 

alebo všetkým osobám neumožňoval vstup na pracovisko do priestorov fakulty všeobecne 

záväzný právny predpis alebo individuálny správny akt vydaný na to oprávneným orgánom 

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

 

 

2. V čl. 2 ods. 2 písm. k) sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou. 

 

 

3. V čl. 3 sa za odsek 3 vkladá odsek 4, ktorý znie: 

 

„(4) Opatrenie dekana č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2021, 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 znení opatrenia dekana č. 4/2021 a opatrenia dekana č. 7/2021, 

nadobudlo účinnosť 19. 4. 2021.“ 
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Čl. 2 

Záverečné ustanovenie 

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 19. apríla 2021. 

 

 

V Bratislave 19. apríla 2021 

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

dekan fakulty 


