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Dekan Lekárskej fakulty UK vydáva tento vnútorný predpis v zmysle § 28 ods. 1 Zákona 

o vysokých školách, v nadväznosti na vnútorný predpis UK č. 14/2020 Príkaz rektora UK 

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na univerzita Komenského 

v Bratislave na zimný semester akademického roka 2020/2021. 

V súvislosti s globálnou pandémiou ochorenia spôsobeného COVID-19 a za účelom realizácie 

protiepidemických opatrení, v záujme udržania verejného zdravia a na základe odporúčania 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto vydávam 

 

Rozhodnutie  

o organizácii štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 

 

 

Študenti 1.-6. ročníka, ktorí prichádzajú na Slovensko z rizikových krajín absolvujú test na 

prítomnosť SARS-CoV-2 na základe registrácie na webovej stránke: https://korona.gov.sk/, 

pričom testovanie riadi príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a test je bezplatný. 

Všetci zahraniční študenti LF UK 3. - 6. ročníka (samoplatcovia, štipendisti vlády, Erasmus 

študenti), prichádzajúci na Slovensko z krajín, ktoré nie sú označené ako rizikové, sa musia 

pred tým, ako nastúpia na výučbu na klinických pracoviskách, podrobiť PCR-testu na 

prítomnosť NK nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý pre uvedených študentov bezplatne 

zabezpečí LF UK. O podmienkach testovania budú študenti informovaní prostredníctvom 

webovej stránky LF UK ako aj prostredníctvom univerzitných e-mailov.  

PCR-test na prítomnosť NK nového koronavírusu SARS-CoV-2 je možné absolvovať až po 

minimálne piatich dňoch pobytu na Slovensku. Študenti počas obdobia, kedy čakajú na 

vykonanie testu, ako aj počas obdobia, kedy čakajú na výsledok testu, zostávajú v izolácii a 

zúčastňujú sa výhradne on-line výučby. Študent oboznámi svojich vyučujúcich o tom, že je v 

izolácii. Až po získaní negatívneho výsledku testu sa študent môže zúčastniť kontaktnej 

výučby. 

Vzhľadom na potenciálnu závažnosť ochorenia spôsobeného COVID-19, musí každý 

študent pristupovať k uvedenému predpisu zodpovedne, nakoľko nezodpovedným správaním 

môže ohroziť zdravie nie len spolužiakov a vyučujúcich, ale aj pacientov. Nedodržanie 

uvedeného predpisu bude mať za následok disciplinárne konanie. 

 

V Bratislave dňa 10. septembra 2020 

 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. 

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
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