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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 Pôsobnosť opatrenia  

 

(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. 

(3) Harmonogram výučbovej časti a skúškového obdobia v letnom semestri akademického 
roka 2021/2022 a organizáciu skúškového obdobia na účely ochrany verejného zdravia a 
zabezpečenia činností fakulty v čase kontaktnej výučby a v čase prerušenia prezenčnej formy 
výučby upravuje osobitné opatrenie dekana. 

 

  

Čl. 2 Povinnosti študentov v súvislosti s ochranou verejného zdravia  

 

(1) Študenti fakulty sú oprávnení vstupovať do priestorov fakulty a zdržiavať sa v nich, ak to 

nevylučujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo protiepidemické opatrenia univerzity.  

(2) Študenti sú počas pobytu v priestoroch fakulty povinní dodržiavať povinnosti na 

predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 ustanovené platnými a účinnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a protiepidemickými opatreniami univerzity.  

(3) Kontrolu dodržiavania povinností podľa odseku 2 zabezpečujú podľa povahy povinnosti 

určení zamestnanci univerzity (napríklad vrátnici pri vstupe do budove, zamestnanci 

študijného oddelenia fakulty alebo vyučujúci na seminároch). Osobitné opatrenie dekana 

môže ustanoviť podrobnosti o kontrole plnenia povinností podľa odseku 2. 

(4) Ak študent poruší povinnosti podľa odseku 2, môže byť podľa povahy povinnosti a jej 

porušenia vykázaný z miestnosti, kde prebieha výučba, a z danej súčasti výučby mu môže byť 

vykázaná absencia, alebo môže byť vykázaný z priestorov fakulty. Oprávnenia podľa 

predchádzajúcej vety majú osoby vykonávajúce kontrolu podľa odseku 3, dekan, prodekani, 

tajomník fakulty, zamestnanci knižnice, zamestnanci študijného oddelenia, riaditeľ ústavu 

telesnej kultúry a vyučujúci predmetu, na ktorom došlo k porušeniu povinnosti podľa odseku 

2. 

(5) O povinnostiach podľa odseku 2 notifikujú študentov a vyučujúcich príslušní akademickí 

funkcionári a zamestnanci fakulty; študenti sú však povinní povinnosti podľa odseku 2 

dodržiavať bez ohľadu na tieto notifikácie, ktoré majú len informačný charakter. 

(6) Študenti sú povinní počas kontaktnej výučby mať neustále prekryté horné dýchacie cesty 

respirátorom FFP2. Výnimku z povinnosti podľa prvej vety majú iba študenti, ktorí majú 

zdravotnú kontraindikáciu na nosenie respirátora FFP2, ktorú preukážu predložením 

lekárskej správy študijnému oddeleniu fakulty. Študijné oddelenie fakulty o výnimke 

informuje zástupcov vedúcich katedier (riaditeľov ústavov), ktorí zabezpečia informovanie 
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vyučujúcich. Študent s výnimkou podľa druhej vety je povinný počas kontaktnej výučby mať 

neustále prekryté horné dýchacie cesty rúškom. 

(7)  Na kontrolu plnenia a dôsledky neplnenia povinnosti podľa prvej vety a štvrtej vety odseku 

6 sa vzťahujú odseky 3 a 4 primerane. Ak študent nesplní povinnosť podľa prvej vety odseku 

6 (v prípade študentov s výnimkou povinnosť podľa štvrtej vety odseku 6), vyučujúci mu 

vykáže absenciu na danom seminári a vykáže ho z učebne, ak študent učebňu bezodkladne 

neopustí, vyučujúci preruší výučby až do času, kým študent neopustí učebňu.  

(8) Študenti sú bez ohľadu na povinnosti ustanovené spôsobom podľa odseku 2 a 6 povinní 

dodržiavať počas pobytu v priestoroch fakulty potrebnú opatrnosť a ohľaduplnosť na 

zamedzenie šírenia respiračných opatrení.  

 

  

Čl. 3 Úprava práv a povinností zamestnancov a ďalšie opatrenia vo vzťahu k 

zamestnancom 

 

(1) Od účinnosti tohto opatrenia sa ruší nariadenie pedagogickým aj nepedagogickým 

zamestnancom fakulty vykonávať prácu z domácnosti. Zamestnanci fakulty sú oprávnení 

vstupovať do priestorov fakulty a zdržiavať sa v nich, ak to nevylučujú všeobecne záväzné 

právne predpisy alebo protiepidemické opatrenia univerzity.  

(2) Pedagogickým zamestnancom sa povoľuje a odporúča vykonávať prácu z domácnosti, 

okrem zabezpečovania kontaktnej výučby a okrem plnenia iných pracovných povinností, 

ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť zamestnanca v priestoroch fakulty. 

(3) Zamestnanci sú počas pobytu v priestoroch fakulty povinní dodržiavať povinnosti na 

predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 ustanovené platnými a účinnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a protiepidemickými opatreniami univerzity.  

(4) Kontrolu dodržiavania povinností podľa odseku 3 zabezpečujú podľa povahy povinnosti 

určení zamestnanci univerzity (napríklad vrátnici pri vstupe do budove) a akademickí 

funkcionári a vedúci zamestnanci fakulty. Osobitné opatrenie dekana môže ustanoviť 

podrobnosti o kontrole plnenia povinností podľa odseku 3. 

(5) Ak zamestnanec poruší povinnosti podľa odseku 3, môže jeho nadriadený alebo dekan 

fakulty voči nemu vyvodiť pracovnoprávne dôsledky, alebo ho môže vykázať z pracoviska 

alebo z niektorých priestorov pracoviska. 

(6) O povinnostiach podľa odseku 3 notifikujú zamestnancov príslušní akademickí funkcionári 

a zamestnanci fakulty; zamestnanci sú však povinní povinnosti podľa odseku 3 dodržiavať bez 

ohľadu na tieto notifikácie, ktoré majú len informačný charakter. 

(7) Vyučujúci sú povinní počas kontaktnej výučby mať neustále prekryté horné dýchacie cesty 

respirátorom FFP2. Ak má vyučujúci zdravotnú kontraindikáciu na nosenie respirátora FFP2, 

ktorú preukáže predložením lekárskej správy dekanovi fakulty (cestou sekretariátu dekana 

alebo cestou referátu personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností), vedúci katedry 

(riaditeľ ústavu), kde tento vyučujúci pôsobí, urobí opatrenia zamerané na to, aby vyučujúci 

nevyučoval v rámci kontaktnej formy výučby.  

(8)  Na kontrolu plnenia a dôsledky neplnenia povinnosti podľa prvej vety odseku 7 sa vzťahujú 

odseky 4 a 5 primerane.  

(9) Zamestnanci sú bez ohľadu na povinnosti ustanovené spôsobom podľa odseku 3 a 7 

povinní dodržiavať počas pobytu v priestoroch fakulty potrebnú opatrnosť a ohľaduplnosť na 

zamedzenie šírenia respiračných opatrení.  
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Čl. 4 Prevádzka knižnice 

 

(1) Prodekan pre knižnicu a riaditeľka akademickej knižnice fakulty sú oprávnení nariadiť 

osobám vstupujúcim do knižnice primerané opatrenia na predchádzanie šírenia ochorenia 

COVID-19 (napríklad obmedziť počet osôb, ktoré sa môžu súčasne nachádzať v priestoroch 

akademickej knižnice alebo ich častiach, určiť, že knižnično-informačné služby možno 

využívať iba na základe predchádzajúcej rezervácie a podobne. 

(2) Všetky osoby nachádzajúce sa v priestoroch akademickej knižnice fakulty, okrem 

kancelárií zamestnancov knižnice, sú povinné mať neustále prekryté horné dýchacie cesty 

respirátorom FFP2. Na kontrolu dodržiavania a následky nedodržania povinnosti podľa 

predchádzajúcej vety sa v prípade študentov primerane vzťahujú ustanovenia čl. 2 ods. 3 a 4 

a v prípade zamestnancov fakulty primerane ustanovenia čl. 3 ods. 4 a 5. 

  

   

Čl. 5 Záverečné a prechodné ustanovenia  

 

(1) Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť 7. marca 2022.   

(2) Zrušuje sa Opatrenie dekana č. 10/2021.  

 

 

V Bratislave 4. marca 2022 

  

  

  

  

  

  

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.  

dekan fakulty  


