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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 nasledujúce opatrenia v súvislosti s ohrozením 

koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19:  

  

  

Čl. 1 Trvanie a uplatňovanie opatrení  

 

(1) Úpravy týkajúce sa ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností fakulty sú v platnosti 

od účinnosti tohto opatrenia do odvolania.  

(2) Pred týmto opatrením majú prednosť protiepidemické opatrenia štátnych orgánov 

a protiepidemické opatrenia Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj len „univerzita“). 

Toto opatrenie sa musí vykladať a uplatňovať tak, aby bolo v súlade s protiepidemickými 

opatreniami štátnych orgánov a protiepidemickými opatreniami univerzity. 

 

 

Čl. 2 Vzdelávacia činnosť  

 

(1) Vzdelávacia činnosť študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a v dennej forme štúdia 

a v externej forme štúdia  bude v období prerušenia prezenčnej formy štúdia prebiehať podľa 

nasledujúcich pravidiel:  

a. prednášky: študenti využijú na tento účel zverejnené prednášky z akademického 

roka 2018/2019  a 2019/2020 a doplňujúce informácie zverejnené príslušnými 

katedrami a ústavmi; pokiaľ sa takáto prednáška v archíve prednášok 

nenachádza, vedúci alebo riaditeľ príslušnej katedry alebo ústavu zabezpečí, aby 

bola nahrávka prednášky odoslaná do archívu najneskôr v deň, kedy sa mala 

daná prednáška uskutočniť podľa rozvrhu; prednášajúci môžu prednášať 

prostredníctvom prostriedkov na prenos obrazu a zvuku v reálnom čase 

prostredníctvom Microsoft Teams, takáto prednáška musí byť nahraná a uložená 

v archíve prednášok;  

b. semináre a konzultačné sústredenia prebiehajú online formou podľa 

harmonogramu štúdia v rámci akademického roku a podľa rozvrhu 

prostredníctvom Microsoft Teams; v prípade, ak vyučujúci zadávajú študentom 

úlohy, vo vzťahu ku ktorým je potrebné zo strany študenta prezentovať výstup 

aj inak, ako prostredníctvom online seminára, takéto úlohy je potrebné zadávať 

prostredníctvom systému moodle alebo prostredníctvom aplikácie Microsoft 

Teams;   

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; ak 

to neodporuje protiepidemickým opatreniam stanoveným štátnymi orgánmi a 

univerzitou a ak s tým bude súhlasiť študent aj prijímajúca inštitúcia, je možné 

fyzicky kontaktnou formou vykonávať stáž, za informovanie študentov 

vykonávajúcich stáž o aktuálnych možnostiach vykonávať stáž v nadväznosti na 

protiepidemické opatrenia stanovené štátnymi orgánmi a univerzitou zodpovedá 

riaditeľka Ústavu klinického právneho vzdelávania. 

(2) Pri zabezpečovaní vzdelávania prostredníctvom Microsoft Teams je študent povinný mať v 

čase všetkých povinných vzdelávacích činností (prednáška, seminár, cvičenie, praktické 

cvičenie) zapnutý mikrofón alebo zapnutú kameru alebo zapnutý mikrofón aj kameru v čase, v 
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ktorom to študentovi uloží vyučujúci, pričom vyučujúci môže určiť, či má mať študent zapnutý 

iba mikrofón alebo iba kameru alebo aj mikrofón aj kameru. Nesplnenie tejto povinnosti sa 

posudzuje tak, ako by sa študent na danej vzdelávacej činnosti nezúčastnil.  

(3) Pri vykonávaní skúšania prostredníctvom Microsoft Teams je študent povinný mať zapnutý 

mikrofón aj kameru v čase, v ktorom to študentovi uloží skúšajúci alebo predseda skúšobnej 

komisie, pričom skúšajúci alebo predseda skúšobnej komisie môže určiť, či má mať študent 

zapnutý iba mikrofón, alebo iba kameru, alebo aj mikrofón aj kameru. Ak o to skúšajúci alebo 

predseda skúšobnej komisie študenta požiada, je študent povinný prostredníctvom kamery a 

živého prenosu obrazu umožniť skúšajúcemu alebo predsedovi skúšobnej komisie prehliadku 

miestnosti, v ktorej sa študent počas skúšania nachádza. Nesplnenie povinnosti podľa tohto 

odseku môže byť dôvodom pre udelenie hodnotenia Fx alebo pre neudelenie hodnotenia alebo 

bodov v rámci hodnotenia za danú časť priebežného skúšania.   

(4) Pri obhajobách rigoróznych prác vykonávaných prostredníctvom Microsoft Teams je ten, 

kto obhajuje prácu, povinný mať zapnutý mikrofón alebo zapnutú kameru alebo zapnutý 

mikrofón aj kameru v čase, v ktorom mu to uloží predseda komisie pre obhajoby, pričom 

predseda komisie pre obhajoby môže určiť, či má mať ten, kto obhajuje prácu, zapnutý iba 

mikrofón, alebo iba kameru, alebo aj mikrofón aj kameru. Nesplnenie tejto povinnosti môže 

byť dôvodom neobhájenia práce.  

  

  

Čl. 3 Skúšky, štátne skúšky, rigorózne skúšky a habilitačné konania a konania na 

vymenovanie profesorov  

 

(1) Opravné priebežné skúšanie a semestrálne skúšky prebiehajú online formou podľa pravidiel 

uvedených v opatrení dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 

5/2021, týkajúcom sa harmonogramu výučbovej časti a skúškového obdobia v letnom semestri 

akademického roka 2020/2021 a organizácie vzdelávacej činnosti, vykonávania skúšok, 

štátnych skúšok, rigorózneho konania a habilitačných konaní a konaní na vymenovanie 

profesorov v období letného semestra 2020/2021. 

(2) Štátne skúšky v prvom stupni štúdia a v druhom stupni štúdia prebiehajú online formou 

podľa pravidiel uvedených v opatrení dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty č. 6/2020, ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti uskutočňovania štátnych skúšok 

vzhľadom na opatrenia prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.  

(3) Štátne skúšky v treťom stupni štúdia prebiehajú online formou, pričom sa použije 

ustanovenie odseku 8.  

(4) Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác prebiehajú online formou podľa odseku 8.  

(5) Zasadnutia habilitačnej komisie, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 

prebiehajú  online formou, pričom sa použije ustanovenie odseku 8. 

(6) Zasadnutia inauguračnej komisie a inauguračná prednáška prebiehajú online formou, 

pričom sa použije ustanovenie odseku 8.    

(7) Pre zasadnutia kolektívnych orgánov akademickej samosprávy a poradných orgánov 

zriadených orgánmi akademickej samosprávy sa uplatnia nasledujúce úpravy:  

a. zasadnutia kolektívnych prebiehajú online formou alebo, ak to umožňujú 

protiepidemické opatrenia štátnych orgánov a univerzity, môžu prebiehať s 

fyzickou prítomnosťou v priestoroch fakulty;   

b. o spôsobe zasadnutí rozhodne predseda príslušného kolektívneho orgánu, 

pričom túto skutočnosť oznámi členom kolektívneho orgánu a ďalším 

prizvaným alebo predvolaným osobám v pozvánke na dané zasadnutie.  
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(8) Rigorózne skúšky, obhajoby rigoróznych prác, obhajoby dizertačných prác, habilitačné 

prednášky, obhajoby habilitačných prác a inauguračné prednášky na fakulte sa uskutočňujú 

elektronicky prostredníctvom Microsoft Teams (§ 108e ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a 

to tak, aby sa zabezpečila ich verejnosť v rozsahu ustanovenom zákonmi, inými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave 

a vnútornými predpismi fakulty.   

(9) Verejná časť rigoróznej skúšky a verejná časť obhajoby rigoróznej práce sa považujú za 

verejné aj vtedy, ak fakulta zabezpečí ich zvukový záznam dostupný verejnosti na vypočutie v 

priestoroch fakulty počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie (§ 108e ods. 6 zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov).  

(10) Záverečné práce sa odovzdajú výlučne v elektronickej forme.  

  

  

Čl. 4 Povinnosti študentov v súvislosti s ochranou verejného zdravia  

 

(1) Študenti fakulty sú povinní zdržať sa vstupu do priestorov fakulty, ak toto opatrenie 

neustanovuje inak.  

(2) Ak to umožnia protiepidemické opatrenia štátnych orgánov a univerzity, môže dekan, 

prodekan pre štúdium alebo prodekan pre knižnicu povoliť študentom skupinovú výnimku pre 

vstup do priestorov fakulty za účelom využitia služieb akademickej knižnice. 

(3) V čase, keď v Bratislave platí zákaz vychádzania, ktorý kedykoľvek v čase medzi 8.00 

a 20.00 neumožňuje doktorandom študijných programov na fakulte vychádzať z domu za 

účelom cesty na fakultu a späť, sa na doktorandov fakulty sa vzťahujú ustanovenia tohto 

opatrenia o študentoch fakulty. V čase, keď v Bratislave neplatí zákaz vychádzania, ktorý 

kedykoľvek v čase medzi 8.00 a 20.00 neumožňuje doktorandom študijných programov na 

fakulte vychádzať z domu za účelom cesty na fakultu a späť, sa na doktorandov fakulty 

primerane vzťahujú ustanovenia tohto opatrenia o zamestnancoch fakulty. Za informovanie 

doktorandov o aktuálnom režime uplatňovania prvej vety alebo druhej vety v nadväznosti na 

protiepidemické opatrenia stanovené štátnymi orgánmi a univerzitou zodpovedá prodekan pre 

právnu agendu.  

 

  

Čl. 5 Úprava práv a povinností zamestnancov a ďalšie opatrenia  

 

(1) Pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom fakulty, na ktorých sa vzťahuje zákaz 

vstupu podľa odseku 2 a nevzťahuje sa na nich výnimka v zmysle odseku 3, 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. Zamestnancom, na ktorých 

sa nevzťahuje prvá veta, sa povoľuje a odporúča vykonávať prácu z domácnosti. 

(2) Dekan fakulty zakazuje vstup zamestnancov fakulty do priestorov fakulty; tento zákaz je 

účinný iba v čase, keď jeho uloženie vyžaduje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky. O tom, či je zákaz podľa predchádzajúcej vety účinný, bude 

zamestnancov fakulty informovať prodekan pre právnu agendu vždy, keď dôjde zmene úpravy 

tejto otázky Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 
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(3) Výnimky zo zákazu podľa odseku 2 stanovuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky. O týchto výnimkách bude zamestnancov fakulty informovať prodekan 

pre právnu agendu vždy, keď dôjde k ich novej úprave.  

(4) Zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje výnimka  podľa odseku 3, sa na pracovisku v 

priestoroch fakulty môžu zdržiavať, ak je to potrebné pre výkon ich pracovnej činnosti a to v 

potrebnom časovom rozsahu pre naplnenie ich úloh.  

(5) 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.  

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

protiepidmeickými opatreniami štátnych orgánov a univerzity nie sú týmto opatrením dotknuté. 

Ak by v čase účinnosti tohto opatrenia určitým alebo všetkým osobám neumožňovalo vstup na 

pracovisko do priestorov fakulty protiepidemické opatrenie štátneho orgánu alebo univerzity, 

takéto osoby nemajú oprávnenie vstúpiť do priestorov fakulty. 

(7) Podľa § 152 ods. 2 Zákonníka práce fakulta ako zamestnávateľ v prípade nariadenej práce 

z domácnosti zabezpečuje stravovanie zamestnancov formou stravných lístkov. Nárok na 

poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 

štyri hodiny. Zamestnanec, ktorý si tento nárok chce uplatniť, je povinný predložiť svojmu 

priamemu nadriadenému zamestnancovi elektronickou poštou podrobný rozpis vykonaných 

prác za každý deň, za ktorý si uplatňuje nárok na stravný lístok, obsahujúci aj presný časový 

rozpis, tento rozpis je jeho priamy nadriadený zamestnanec povinný skontrolovať a následne 

po kontrole a schválení elektronickou poštou predložiť tajomníčke fakulty. Podrobný rozpis 

podľa predchádzajúcej vety zašle zamestnanec svojmu priamemu nadriadenému v posledný deň 

mesiaca, za ktorý si nárok uplatňuje, a nadriadený zamestnanec ho tajomníčke fakulty v prípade 

schválenia pošle najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Dekan a vedúci zamestnanci sú 

oprávnení preskúmať výkaz vo vzťahu k dosiahnutým pracovným výstupom a z pohľadu 

efektivity využitia časového fondu.  

 

 

Čl. 6 Prevádzka niektorých súčastí fakulty 

 

(1) Telocvičňa v správe fakulty je pre študentov uzavretá, iné osoby ju môžu užívať iba v súlade 

s platnými a účinnými pravidlami upravujúcimi vstup do prevádzok, individuálny šport 

a hromadné športové podujatia. 

(2) Akademická knižnica fakulty bude počas účinnosti tohto opatrenia poskytovať výpožičné a 

kontaktné knižnično-informačné služby zamestnancom fakulty len na základe vopred zaslanej 

rezervácie v súlade s aktuálnymi protiepidemickými opatreniami štátnych orgánov a 

univerzity. Zamestnancom fakulty môže byť odopretý vstup do knižnice, ak to aktuálne 

kapacitné dôvody neumožnia. Režim fungovania akademickej knižnice v nadväznosti na platné 

a účinné protiepidemické opatrenia štátnych orgánov a univerzity sú oprávnení určiť prodekan 

pre knižnicu alebo riaditeľka knižnice, ktorý ich oznámia zamestnancom fakulty 

a doktorandom fakulty. 

(3) Študentom fakulty poskytuje akademická knižnica výpožičné a kontaktné knižnično-

informačné služby len v prípade, ak je im poskytnutá výnimka podľa čl. 4 ods. 2 tohto 

opatrenia. V takom prípade sa na študentov primerane použije odsek 2. 

(4) Podateľňa fakulty poskytuje svoje služby zamestnancom fakulty v pondelok a v stredu. 

Tajomníčka fakulty je v súlade s protiepidemickými oprávneniami štátnych orgánov 

a univerzity oprávnená určiť iný režim fungovania podateľne fakulty, ktorý oznámi 
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zamestnancom fakulty. V dni, keď podateľňa fakulty poskytuje svoje služby, sa považuje 

prítomnosť zamestnancov podateľne na fakulte za nevyhnutnú. 

  

   

Čl. 7 Záverečné a prechodné ustanovenia  

 

(1) Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť 5. mája 2021.   

(2) Zrušujú sa: 

1. Opatrenie dekana č. 3/2020 v znení opatrení dekana č. 5/2020, 8/2020, 9/2020 a 13/2020. 

2. Opatrenie dekana č. 16/2020 v znení opatrenia dekana č. 17/2020. 

3. Opatrenie dekana č. 3/2021 v znení opatrení dekana č. 4/2021, 7/2021, 8/2021 a 9/2021.  

 

 

V Bratislave 5. mája 2021 

  

  

  

  

  

  

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.  

dekan fakulty  


