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

a ods. 6 Organizačného poriadku UK s prihliadnutím na uznesenie vlády SR č. 160 z 17. marca 

2021, v záujme ochrany zdravia a životov zamestnancov a študentov UK tento dodatok: 

 

Čl. I 

 

Príkaz rektora č. 3/2021 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK 

na letný semester akademického roka 2020/2021 sa mení nasledovne: 

 

1. V čl. I ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová „pričom musia byť 

dodržané všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj opatrenia, rozhodnutia a odporúčania 

vlády SR, ministerstiev, ÚVZ SR, či iných príslušných štátnych orgánov (ďalej len 

„rozhodnutia verejných autorít“).“ 

  

2. Čl. I ods. 2 znie: 

„(2) Rektor môže na základe odôvodnenej žiadosti dekana fakulty udeliť výnimku (a to aj 

v priebehu semestra) na metódu uskutočňovania vzdelávacích činností pre: 

a) študentov končiacich ročníkov, kde je fyzická účasť študenta nevyhnutná pre riadne 

ukončenie štúdia, 

b) študentov študijných programov, ktorých ukončenie si vyžaduje nevyhnutnú fyzickú 

účasť najmä v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach, 

v prípade, ak to rozhodnutia verejných autorít umožňujú. 

 

Zodpovední: dekani fakúlt 

Termín na podávanie žiadostí: bezodkladne po relevantnej zmene rozhodnutia verejných 

autorít “ 

 

3. Čl. I ods. 3 znie: 

„(3) Fakulty sú povinné vzdelávacie činnosti uskutočňovať tak, aby nebolo ohrozené 

zdravie študentov a zamestnancov v súlade s rozhodnutiami verejných autorít. 

 

4. Čl. IV znie: 

„Povinnosť podrobiť sa testovaniu na ochorenie COVID-19, resp. preukázať negatívny 

výsledok antigénového testu alebo PCR testu na ochorenie COVID-19, alebo potvrdenie o 

prekonaní ochorenia COVID-19 sa spravuje rozhodnutiami verejných autorít.“ 

 

5. Článok V sa vypúšťa. Doterajší článok VI sa označuje ako článok V. 

 

 

Čl. II 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňa 19. marca 2021. 

 

 

V Bratislave 18. marca 2021 

 

 

       prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  

               rektor UK 


