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Príkaz dekana 
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k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK 

v období od 2. januára do 24. januára 2021 

 

 

 

 

 

 

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 

vnútorný predpis v nadväznosti na Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 

1/2021 „Opatrenia Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s výskytom a šírením 

koronavírusu (ochorenie COVID-19)“ 

 

I. 

 

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“),  

 

p r i k a z u j e m 

od 2. januára 2021 do 24. januára 2021 

 

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 Lekárskej fakulty UK (ďalej LF UK), študentov LF UK, ako aj širokej verejnosti, 

nasledovný režim práce a prevádzky budov: 

 

1. Zamestnancom teoretických ústavov LF UK, účelových zariadení LF UK a dekanátu 

LF UK sa v súlade s § 250b ods. 2 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov nariaďuje 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: 

a. bazálnych činností LF UK a jej súčastí či pracovísk a mala by závažné nepriaznivé 

dôsledky na uskutočňovanie úloh LF 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 tepelnoenergetických 

zariadení, osoby zabezpečujúce údržbu budov a ciest, zamestnanci podateľne, 

nevyhnutný počet zamestnancov zabezpečujúcich ekonomické a personálne otázky), 

b. bazálneho zabezpečenia prebiehajúcich kontrolovaných vedeckých experimentov, 

ktorých prerušenie, resp. ukončenie by malo vážne dôsledky pri preukázaní účelovosti 

delimitácie finančných (predovšetkým projektových) dotácií, 

c. nevyhnutnej starostlivosti o laboratórne organizmy, vzorky a pod., 

d. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle náplne a zamerania pracoviska. 

 

2. Okruh zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku v zmysle ods. 1 tohto 

vnútorného predpisu určia vedúci zamestnanci príslušného pracoviska tak, že počet 

zamestnancov na pracovisku by nemal prekročiť jednu osobu na jednu miestnosť. 

 

3. Dotknutí zamestnanci budú o potrebe svojej osobnej prítomnosti na pracovisku 

informovaní prostredníctvom svojich nadriadených pracovníkov a bude im o tejto 

skutočnosti vystavené potvrdenie, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tohto príkazu (ďalej 

len „potvrdenie“). Potvrdenie vydáva a podpisuje vedúci zamestnanec príslušného 

pracoviska. Jednotlivým pracoviskám sa zároveň ukladá povinnosť viesť zoznam 

zamestnancov, ktorým bolo potvrdenie vydané (vzor tvorí prílohu č. 2). 

 



4. Na dekanáte LF UK 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. Budova Dekanátu LF UK a budovy nových a starých teoretických ústavov sa uzatvárajú 

s účinnosťou od 2. januára 2021. Vstup do budov sa povoľuje v čase od 6:00 do 15:00  hod: 

a. len zamestnancom zabezpečujúcim nevyhnutnú prevádzku podľa ods. 1, 

b.  osobám, ktorým to umožňuje uznesenie vlády, príp. iné všeobecne záväzné 

právne predpisy a akty orgánov verejnej moci a osobám s osobitným súhlasom 

dekana LF UK (tento súhlas udeľuje dekan, resp. ním poverená osoba), 

c. osobám, ktoré zabezpečujú transport biologického materiálu na vybraté 

paraklinické pracoviská zabezpečujúce zdravotnú starostlivosť, 

d. pozostalým pri vybavovaní záležitostí na Ústave patologickej anatómie LFUK 

a UNB a ÚDZS; pričom vstup je umožnený v maximálnom počte dvoch osôb. 

 

6. Ostatné budovy v správe LF UK nevymenované v ods. 5 tohto vnútorného predpisu budú 

uzatvorené, pričom ich fungovanie a prevádzka bude v nevyhnutnom rozsahu zabezpečená 

na základe osobitných rozhodnutí tajomníčky LF UK. 
 

 

II. 

1. Počas platnosti tohto vnútorného predpisu sa ustanovenia vnútorného predpisu LF UK č. 

9/2020 aplikujú primerane s ohľadom na zmysel a účel tohto vnútorného predpisu. 

Uvedené sa vzťahuje predovšetkým na ustanovenia upravujúce povinnosti vo vzťahu 

k práci z domácnosti zamestnanca a jednotlivé pracoviská sú naďalej povinné zabezpečiť 

svoju maximálnu možnú funkčnosť.  

 

2. Klinické a paraklinické pracoviská LF UK ustanovenia tohto vnútorného predpisu aplikujú 

primerane so zreteľom na vnútorné predpisy a usmernenia príslušných zdravotníckych 

zariadení, ktorých sú ako spoločné pracovisko, súčasťou. 
 

3. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania a vydáva sa 

na dobu do 24. januára 2021. 

 

 

V Bratislave 2. januára 2021 

 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 

dekan LF UK 

 

  



Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko 

Bydlisko 

 

V Bratislave dňa dd.mm.2021 

 

 

Po t v rd en i e  o  p o treb e  f y z i ck e j  p r í t o mn os t i  na  p ra cov i sku  

 

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 (ďalej len 

„uznesenie vlády“) toto potvrdenie, že v dňoch 4. januára 2021 až 24. januára 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 

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave 

LEKÁRSKA FAKULTA  
 

Špitálska 24, 813 72 Bratislava 1 



Príloha č. 2 

Zoznam vydaných potvrdení o potrebe fyzickej prítomnosti na pracovisku LF UK 
 

 

Pracovisko: .................................................................................................................................. 

 

P.č. Zamestnanec Pracovná pozícia Obdobie platnosti 

potvrdenia  

Dôvod  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

........................................................................... 

Podpis vedúceho pracovníka 


