Vnútorné predpisy
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 2 / 2021

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2021
Príkazu dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave,
k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK

január 2021

Dekan LF UK v súlade s § 28 ods. 1, a § 23 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva tento dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2021 Príkazu dekana Lekárskej fakulty
UK v Bratislave k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK ( ďalej len „vnútorný
predpis č. 1/2021“) :

I.
Vnútorný predpis č. 1/2021 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V názve vnútorného predpisu sa rušia slová „v období od 2. januára do 24. januára
2021“.
2. V čl. I sa text prvej vety v znení: „S prihliadnutím na prijaté uznesenie vlády SR č.
808/2020 zo dňa 31. decembra 2020 publikovaným v Zbierke zákonov SR pod č.
453/2020 Z. z. (ďalej len „uznesenie vlády“),“ nahrádza novým textom v znení: „S
prihliadnutím na uznesenia vlády SR prijaté v súvislosti s opatreniami na pokles ochorení
COVID-19 na území Slovenskej republiky (ďalej len „uznesenie vlády“)“.
3. V čl. I sa za text nasledujúci za slovom „p r i k a z u j e m“ v znení: „od 2. januára 2021
do 24. januára 2021“ ruší a nahrádza sa novým textom v znení: „od 2. januára do 7.
februára 2021“.
4. V čl. I ods. 4 sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým textom v znení: „V prípade
prednostov ústavov, prednostov kliník, vedúcich pracovníkov účelových zariadení LF UK
a zamestnancov dekanátu je vydávaním a podpisovaním potvrdenia v zmysle ods. 3 tohto
vnútorného predpisu poverená vedúca personálneho oddelenia LF UK. Z dôvodu vydania
potvrdenia sa vedúcim jednotlivých referátov a oddelení dekanátu LF UK nariaďuje
povinnosť nahlásiť vedúcej personálneho oddelenia mená tých pracovníkov jednotlivých
pracovísk dekanátu, ktorým má byť potvrdenie z dôvodu ich nevyhnutnosti na pracovisku
vystavené.“
5. V čl. I sa vkladá nový odsek, označený ako ods. 5 s textom: „Podrobnosti o povinnosti
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 upraví osobitný vnútorný predpis UK alebo LF UK
v súlade so všeobecne záväznými predpismi, ako aj opatreniami, rozhodnutiami
a odporúčaniami vlády SR, ministerstiev, ÚVZ SR, či iných príslušných štátnych orgánov
a aktuálnej epidemiologickej situácie.“
6. V čl. I sa pôvodné číslovanie odsekov 5 a 6 mení na 6 a 7.
7. V čl. I ods. 7 sa časť pôvodného textu v znení: „Ostatné budovy v správe LF UK
nevymenované v ods. 6“ nahrádza novým textom v znení „Ostatné budovy v správe LF
UK nevymenované v ods. 7“.
8. V čl. II sa pôvodný text ods. 3 ruší a nahrádza sa novým textom v znení: „Tento vnútorný
predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.“
9. Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2021 sa ruší a nahrádza sa novou prílohou ktorá
tvorí prílohou tohto dodatku č. 1.

II.
1.

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.

V Bratislave 21. januára 2021

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc, IFAANS
dekan LF UK

Príloha č. 1

Univerzita Komenského v Bratislave
LEKÁRSKA FAKULTA
Špitálska 24, 813 72 Bratislava 1

Meno a priezvisko
Bydlisko
V Bratislave dňa dd.mm.2021

Potvrdenie o potrebe fyzickej prítomnosti na pracovisku

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, ako Váš zamestnávateľ vydáva
s prihliadnutím na prijaté uznesenie vlády SR č. 808/2020 zo dňa 31. decembra 2020
a uznesenie vlády SR č. 30/2021 zo dňa 17. januára 2021 toto potvrdenie, že v dňoch 4.
januára 2021 až 7. Februára 2021

sa vyžaduje Vaša fyzická prítomnosť na pracovisku

určenom v pracovnej zmluve, a to vzhľadom na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky Vášho
zamestnávateľa a pracoviska.

......................................................
titul, meno a priezvisko
funkcia

