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

vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov túto 

smernicu UK o postupe UK v čase krízovej situácie. 

 

 

Čl. 1 

Preambula 

 

Táto smernica sa vydáva z dôvodu vzniku krízovej situácie1 v súvislosti s výskytom a šírením 

koronavírusu (ochorenie COVID-19) a upravuje postup UK počas krízových situácií 

vyhlásených príslušnými orgánmi štátnej správy. 

 

Čl. 2 

Krízový štáb UK 

(1) Rektor môže s cieľom jednotného postupu zriadiť Krízový štáb UK ako svoj poradný 

orgán. 

(2) Krízový štáb UK najmä: 

a) vyhodnocuje riziká krízovej situácie v prostredí UK, 

b) prerokúva návrhy opatrení vypracované Permanentným krízovým štábom UK,  

c) prijíma opatrenia týkajúce sa UK a jej súčastí, 

d) kontroluje a vyhodnocuje dodržiavanie prijatých opatrení, 

e) navrhuje rektorovi uzatvorenie UK a jej súčastí, 

f) vyhodnocuje postupy riešenia krízovej situácie na UK, 

g)  prerokúva iné otázky a vykonáva iné činnosti súvisiace s krízovou situáciou na UK. 

(3) Členov Krízového štábu UK menuje rektor. 

(4) Zasadnutia Krízového štábu UK zvoláva a vedie rektor podľa potreby. 

(5) Krízový štáb UK je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 

Na prijatie rozhodnutia Krízového štábu UK je potrebná nadpolovičná väčšina 

prítomných členov. 

 

Čl. 3 

Permanentný krízový štáb UK 

(1) V rámci Krízového štábu UK sa zriaďuje Permanentný krízový štáb UK ako virtuálne 

pracovisko zriadené s cieľom monitorovania situácie a koordinácie postupov. 

(2) Permanentný krízový štáb UK najmä: 

a) zabezpečuje organizačno-technickú podporu Krízovému štábu UK, 

b) monitoruje a analyzuje riziká krízovej situácie v prostredí UK, 

c) zhromažďuje informácie zo súčastí UK o vývoji krízovej situácie na jednotlivých 

súčastiach UK, 

d) poskytuje súčastiam UK súčinnosť v otázke zabezpečenia predchádzania negatívnym 

dôsledkom krízovej situácie, 

                                                 
1 Krízovou situáciou sa v súlade s § 108e ods. 1 zákona o vysokých školách rozumie mimoriadna situácia,   

núdzový stav a výnimočný stav. 
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e) pripravuje Krízovému štábu UK podklady a návrhy opatrení na predchádzanie 

negatívnym dôsledkom krízovej situácie na UK, 

f) koordinuje činnosti v rámci realizácie prijatých opatrení, 

g) plní úlohy podľa pokynov Krízového štábu UK, 

h) prerokúva iné otázky a vykonáva iné činnosti súvisiace s krízovou situáciou na UK.  

(3) Členov Permanentného krízového štábu UK menuje rektor. 

 

(4) Permanentný krízový štáb UK rokuje nepretržite. Zasadnutia Permanentného krízového 

štábu UK zvoláva a vedie vedúci Kancelárie rektora UK podľa potreby. 

(5) Permanentný krízový štáb UK je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

jeho členov. Na prijatie rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK je potrebná 

nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

(6) Rektor splnomocňuje Permanentný krízový štáb UK na vydávanie odporúčaní fakultám 

a nariadení ubytovacím zariadeniam v operatívnych otázkach. 

 

Čl. 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Na zasadnutie Krízového štábu UK alebo Permanentného krízového štábu UK môžu byť 

prizvané ďalšie osoby. 

(2) Všetky fakulty, súčasti, pracoviská, zamestnanci a študenti UK sú povinní poskytnúť 

Krízovému štábu UK alebo Permanentnému krízovému štábu UK všetku potrebnú 

súčinnosť. 

(3) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. 

 

 

V Bratislave 3. septembra 2020 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

  rektor UK 
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