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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 

Organizačného poriadku UK tento príkaz: 

 

Na základe odporúčaní Pracovnej skupiny rektora pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie 

a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) na 

úrovni UK, po  dohode s Radou predsedov odborových organizácií UK a s jej predchádzajúcim 

súhlasom  

p r i k a z u j e m 
v čase od 9. marca 2020 do 21. marca 2020 

 

v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na UK  

 

1. prerušiť na dva týždne prezenčnú výučbu. Pedagogický proces bude prebiehať formou 

samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou metódou. Podrobnosti stanovia dekani fakúlt, 

riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania a nimi poverené osoby. 

Zodpovední: dekani fakúlt UK, riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK 

 

2. zabezpečiť:  

a) hromadné čerpanie dovolenky v zmysle § 111 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka 

práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) alebo 

b) poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno v zmysle § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka 

práce alebo  

c) dohodnúť so zamestnancami prácu doma v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce, 

a to na všetkých fakultách a samostatne hospodáriacich súčastiach UK. 

 

Tento príkaz sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich 

nepretržitú prevádzku, prípadne na iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku 

je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto príkazu. 

 Zodpovední: dekani fakúlt UK, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK 

(ďalej len „SHS“) a kvestorka UK  

 

3. zrušiť, resp. odporúča zrušiť všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov 

a zrušiť všetky hromadné podujatia v priestoroch UK. 

Zodpovední, resp. dotknutí: dekani fakúlt UK, riaditelia SHS, kvestorka UK, 

predsedníčka Akademického senátu UK a predseda Správnej rady UK 

 

Zároveň rektor dôrazne odporúča študentom bývajúcim na internátoch, aby počas prerušenia 

prezenčnej výučby opustili ubytovacie zariadenia. Upozorňuje, že v prípade výskytu nákazy na 

internátoch sa ubytovaní budú musieť podvoliť karanténnemu režimu. V prípade, ak internáty 

do 11. marca 2020 neopustí nadkritické množstvo študentov, môže byť rektor nútený nariadiť 

uzatvorenie internátov. 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.     

 

V Bratislave 8. marca 2020 

 

       prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  

               rektor UK 


