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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, opatrenia č. 

7/2021 a opatrenia č. 8/2021, sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Čl. 1 ods. 2 znie: 

 

„(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 

a ak sa pri vstupe alebo po vstupe na vyžiadanie nadriadeného zamestnanca preukážu 

potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku 

antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.  

Podmienka predloženia potvrdenia podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na 

a) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 

180 dní, 

b) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie 

dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu, 

c) osobu zaočkovanú: 

1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac 

ako 14 dní, 

2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo 

viac ako 4 týždne, 

3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 

dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia 

COVID-19, 

d) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu 

na ochorenie COVID-19, 

e) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 

f) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo 

osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. 

biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie 

alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej 

liečby, 

g) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom 

prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne 

práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo 

všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19. 

Podmienka predloženia potvrdenia podľa prvej vety sa nepoužije, ak na vstup na pracovisko 

takéto potvrdenie nevyžaduje uznesenie vlády SR ani všeobecne záväzný právny predpis.“ 

 

3. V čl. 3 sa za odsek 4 vkladá odsek 5, ktorý znie: 

 

„(5) Opatrenie dekana č. 9/2021, 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, opatrenia dekana č. 7/2021 

a opatrenia dekana č. 8/2021, nadobudlo účinnosť 27. 4. 2021.“ 
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Čl. 2 

Záverečné ustanovenie 

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 27. apríla 2021. 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2021 

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

dekan fakulty 


