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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“) a na vykonanie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. 

novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 

4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu 

verejného zdravotníctva SR č. 264/2021 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného 

zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa 

ustanovuje nasledujúce opatrenia v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim 

ochorenie COVID-19:  

  

1. Zamestnancom fakulty a študentom fakulty sa ukladá zákaz vstupu do priestorov 
fakulty, ak toto opatrenie neustanovuje inak. 

 
2. Zamestnancom fakulty sa nariaďuje práca z domácnosti, ak toto opatrenie 

neustanovuje inak. 
 
3.  Vzhľadom na potrebu zabezpečenia nevyhnutnej prevádzky fakulty, dekan fakulty alebo 

tajomník fakulty môže udeliť zamestnancovi, na základe jeho žiadosti alebo na 
základe žiadosti jeho nadriadeného zamestnanca, výnimku z nariadenia práce z 
domácnosti podľa bodu 2 vystavením Potvrdenia o potrebe fyzickej prítomnosti 
zamestnanca na pracovisku. 
 

4. Zamestnanec s Potvrdením o potrebe fyzickej prítomnosti zamestnanca na pracovisku 
musí pri vstupe na do priestorov fakulty splniť požiadavky režimu OTP. 

 
5.  Za zamestnanca spĺňajúceho požiadavky režimu OTP sa v zmysle vyhlášky Úradu 

verejného zdravotníctva SR č. 264/2021 V. v. SR považuje:  
a) osoba kompletne očkovaná proti ochoreniu COVID-19,  
b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,  
c) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie 

COVID-19 (napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie 
starším ako 7 dní od odberu. 

 
6. Žiadosť o  vystavenie Potvrdenia o potrebe fyzickej prítomnosti zamestnanca na 

pracovisku zamestnanci predkladajú e-mailom tajomníkovi fakulty v zmysle tohto 
opatrenia a jeho pokynov. Žiadosť obsahuje: 
a) meno a priezvisko zamestnanca, 
b) adresu trvalého pobytu zamestnanca, alebo inú adresu, kde sa zamestnanec trvalo 

zdržuje a z ktorej dochádza na pracovisko, 
c) deň a čas požadovaného vstupu na pracovisko, 
d) dôvod potreby fyzickej prítomnosti na pracovisku, 
e) prílohu, a to 

i. potvrdenie o kompletnom zaočkovaní, alebo 
ii. potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo 

iii. potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, alebo 
iv. informáciu o plánovanom termíne testovania zamestnanca. 
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7.  Zamestnanec, ktorý nepredložil doklad podľa čl. 6 písm. e) podbod i až iii tohto 
opatrenia k žiadosti o už mu bolo vystavené Potvrdenie o potrebe fyzickej prítomnosti 
zamestnanca na pracovisku, takýto doklad podľa čl. 6 písm. e) podbod i až iii tohto 
opatrenia zašle mailom tajomníkovi fakulty najneskôr pred prvým vstupom do 
priestorov fakulty v režime podľa tohto opatrenia. 

 
8.  Zamestnanec, ktorý nie je zaočkovaný alebo neprekonal ochorenie COVID-19 a 

nepredloží doklad o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 so žiadosťou 
o vystavenie Potvrdenia o potrebe fyzickej prítomnosti zamestnanca na pracovisku, 
vykoná antigénový test v niektorom z verejne dostupných odberových miest 
a bezodkladne výsledok zašle mailom tajomníkovi fakulty, najneskôr pred prvým 
vstupom do priestorov fakulty v režime podľa tohto opatrenia. 
 

9.  Zamestnancom s udeleným Potvrdením o potrebe  fyzickej prítomnosti zamestnanca na 
pracovisku, ktorí sa nepreukazujú potvrdením o kompletnom zaočkovaní alebo 
potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, zamestnávateľ preplatí skutočné 
náklady na absolvovanie antigénového testu tohto zamestnanca v súvislosti s potrebou 
jeho prítomnosti na pracovisku, vykonaného po 29.11.2021 vrátane, v rozsahu 
maximálne jeden test za 7 dní. 

 
10. Zamestnanec odovzdá originál dokladu o úhrade ceny za antigénový test 

ekonomickému oddeleniu fakulty osobne alebo cez podateľňu fakulty  najneskôr do 7 dní 
od vykonania testu. Ekonomický úseku zabezpečí jeho preplatenie v plnej výške na 
účet zamestnanca, ktorý zamestnanec využíva na vyplácanie mzdy. 
 

11. Vydané Potvrdenie o potrebe fyzickej prítomnosti zamestnanca na pracovisku je bez 
predloženia niektorého dokladu podľa bodu 6 písm. e) podbod i až iii pred prvým 
vstupom zamestnanca do priestorov fakulty v režime podľa tohto opatrenia neplatné 
a zamestnanec sa ním nesmie preukazovať. 
 

12. Vydané Potvrdenie o potrebe fyzickej prítomnosti zamestnanca na pracovisku stráca 
platnosť skončením platnosti tohto opatrenia. 

 
13. Tajomník fakulty vedie evidenciu o režime OTP zamestnancov s vydaným Potvrdením 

o potrebe fyzickej prítomnosti zamestnanca na pracovisku. 
 
14.  Ak uznesenie vlády SR ustanovuje pre študentov vysokých škôl výnimku zo zákazu 

vychádzania na cestu do vysokej školy a späť, vzťahuje sa toto opatrenie primerane aj na 
doktorandov fakulty v dennej forme štúdia, okrem bodu 9 a 10. 

 
15. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, opatrenia štátnych orgánov alebo vnútorné 

predpisy a opatrenia orgánov Univerzity Komenského v Bratislave upravujú ktorúkoľvek 
z otázok upravených v tomto opatrení prísnejšie, ako toto opatrenie, postupuje sa podľa 
týchto prísnejších pravidiel. 

 
16. Platnosť a účinnosť doterajších opatrení dekana ustanovujúcich opatrenia v súvislosti s 

ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 nie sú týmto opatrením 
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dotknuté, ale ak je medzi nimi a týmto opatrením nesúlad, počas účinnosti tohto 
opatrenia má prednosť toto opatrenie. 

 
17. Toto opatrenie nadobúda účinnosť 29. 11. 2021. 
 
18.  Toto opatrenie stráca platnosť dňom, keď sa súčasne naplnia obe tieto skutočnosti: 

a) uznesenie vlády nebude nariaďovať zákaz vychádzania, z ktorého bude ustanovená 
výnimka založená na potrebe preukázať potrebu svojej prítomnosti na pracovisku 
potvrdením zamestnávateľa, 
b)  vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR nebude nariaďovať zamestnávateľom 
umožniť zamestnancom vstup na pracovisko v režime OTP. 

 
V Bratislave 28. 11. 2021 

  

  

  

  

  

  

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.  

dekan fakulty  


