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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:
S prihliadnutím na prijaté uznesenie vlády SR č. 695/2021 zo dňa 24. novembra 2021 (ďalej
len „uznesenie vlády“) a v súlade s príkazom rektora UK č. 16/2021 Organizácia a podmienky
pedagogického procesu a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka
2021/2022
prikazujem
od 25. novembra 2021 do odvolania

v záujme predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19, z dôvodu výrazného zhoršovania
epidemiologickej situácie v Slovenskej republike, ako aj v záujme ochrany života a zdravia
zamestnancov UK, študentov UK a širokej verejnosti, nasledovné:
1. Zamestnancom Rektorátu UK a centrálne financovaných súčastí UK (ďalej len „CFS“)
v súlade s § 250b ods. 2 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov nariaďujem výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh
práce umožňuje, s výnimkou zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku.
Pod pojmom zamestnanci zabezpečujúci nevyhnutnú prevádzku sa rozumejú len tí
zamestnanci, ktorých fyzická neprítomnosť na pracovisku by ohrozila zabezpečenie
bazálnych činností UK a jej súčastí či pracovísk a mala by závažné nepriaznivé dôsledky
na uskutočňovanie úloh UK a jej súčastí, prípadne by spôsobila vážne ekonomické či iné
škody (najmä zamestnanci zabezpečujúci bezpečnosť a ochranu objektov, informačné
systémy a siete, zamestnanci v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovední za
riadenie a prevádzku energetických a tepelno-energetických zariadení, osoby
zabezpečujúce údržbu budov a ciest, zamestnanci podateľne, nevyhnutný počet
zamestnancov zabezpečujúcich ekonomické a personálne otázky).
Okruh zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku určí kvestorka UK v
spolupráci s vedúcimi zamestnancami RUK a CFS, s tým, že počet zamestnancov na
pracovisku nesmie prekročiť jednu osobu na jednu kanceláriu/miestnosť.
Dotknutí zamestnanci budú o uvedenom informovaní obvyklým spôsobom a bude im
o tejto skutočnosti vystavené potvrdenie, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tohto príkazu.
Zodpovední: kvestorka UK, vedúci zamestnanci RUK a CFS
2. Všetkým fakultám a samostatne hospodáriacim súčastiam nariaďujem postupovať
primerane v zmysle ods. 1 tohto príkazu.

Pod pojmom zamestnanci zabezpečujúci nevyhnutnú prevádzku sa v prostredí fakúlt
rozumejú aj zamestnanci, ktorých fyzická prítomnosť je nevyhnutná z dôvodu:
a) bazálneho zabezpečenia prebiehajúcich kontrolovaných vedeckých experimentov,
ktorých prerušenie, resp. ukončenie by malo vážne dôsledky pri preukázaní účelovosti
delimitácie finančných (predovšetkým projektových) dotácií,
b) nevyhnutnej starostlivosti o laboratórne organizmy, vzorky a pod.
Zodpovední: dekani fakúlt UK, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
3. Prikazujem s účinnosťou od 29. novembra 2021 uskutočňovať všetky vzdelávacie
činnosti, s výnimkou vzdelávacích činností podľa ods. 4, v študijných programoch prvého,
druhého a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia dištančnou
metódou v súlade s § 108e ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“). Metóda štúdia v študijných
programoch tretieho stupňa sa určí individuálne podľa uváženia dekana.
Zodpovední:

dekani fakúlt UK

4. Rektor môže na základe odôvodnenej žiadosti dekana fakulty udeliť výnimku v prípadoch
podľa odseku 1 zo 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 v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach (najmä študentov
zdravotníckych odborov).
Zodpovední: dekani fakúlt UK
Termín na podávanie žiadostí: bezodkladne
5. Podrobnosti o povinnosti preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19,
potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o
prekonaní ochorenia COVID-19, resp. podrobiť sa testovaniu na ochorenie COVID-19
(vrátane zamestnancov), sú určené osobitným všeobecne záväzným právnym predpisom
alebo na jeho základe vydaným rozhodnutím zamestnávateľa. Uvedené potvrdenia je
možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je
potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita
preukazujúcej sa osoby.
6. Povoľujem konanie len tých hromadných podujatí (akademických obradov,
spoločenských či iných aktivít s hromadnou účasťou), ktoré sú v súlade s uznesením vlády
a sú nevyhnutné pre činnosť vysokej školy. V prípade ich konania sa postupuje v zmysle

platných právnych predpisov.
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.
V Bratislave 24. novembra 2021

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

