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Čl. I 

 

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2022, 

ktorým sa prijímajú niektoré opatrenia  na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia 

činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením 

koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V čl. 2 ods. 6 znie:  

„(6) Dekan fakulty odporúča študentom fakulty zachovávať potrebnú opatrnosť 

a ohľaduplnosť zameranú na predchádzanie šírenia prenosných respiračných ochorení, 

a to najmä dodržovaním primeraného odstupu od iných osôb v priestoroch fakulty, ak je 

to možné, a nosením prekrytia horných dýchacích ciest počas kontaktnej výučby, skúšok 

a v priestoroch akademickej knižnice. Povinnosti podľa odseku 2 nie sú predchádzajúcou 

vetou dotknuté.“ 
 

2. V čl. 2 sa vypúšťajú odseky 7 a 8. 
 

3. V čl. 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a odporúča“. 
 

4. Čl. 3 ods. 7 znie: 

„(7) Dekan fakulty odporúča zamestnancom fakulty zachovávať potrebnú opatrnosť 

a ohľaduplnosť zameranú na predchádzanie šírenia prenosných respiračných ochorení, 

a to najmä dodržovaním primeraného odstupu od iných osôb v priestoroch fakulty, ak je 

to možné, a nosením prekrytia horných dýchacích ciest počas kontaktnej výučby, skúšok 

a v priestoroch akademickej knižnice. Povinnosti podľa odseku 3 nie sú predchádzajúcou 

vetou dotknuté.“ 
 

5. Čl. 4 sa vypúšťa. 
 

6. V čl. 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Opatrenie dekana  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty   

č. 3/2022 , ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty č. 2/2022, ktorým sa prijímajú niektoré opatrenia  na účely ochrany 

verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie 

COVID-19, nadobudlo platnosť 29. 4. 2022 a účinnosť 1. 5. 2022.“ 

 

Čl. II 
 

Toto opatrenie nadobúda platnosť  29. 4. 2022 a účinnosť 1. 5. 2022. 

  

V Bratislave 29. apríla 2022  

  

  

  

  

  

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.  

dekan fakulty  


