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Dekan Lekárskej fakulty UK vydáva tento vnútorný predpis v súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a v nadväznosti na vnútorný predpis UK - Príkaz rektora UK č. 16/2021 
Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Univerzite Komenského 
v Bratislave na zimný semester akademického roka 2021/2022. 
Tento vnútorný predpis sa vydáva za účelom realizácie protiepidemických opatrení a v záujme 
udržania verejného zdravia. 
 

Za realizáciu ustanovení tohto predpisu sú zodpovední prednostovia teoretických ústavov a 
kliník LF UK a vedúci zamestnanci účelových zariadení a Dekanátu LF UK (ďalej len: „vedúci 
zamestnanci“). V prípade klinických a paraklinických pracovísk LF UK sa ustanovenia tohto 
predpisu  aplikujú primerane so zohľadnením špecifického postavenia daného pracoviska vo 
vzťahu k zdravotníckemu zariadeniu, resp. Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
s ktorými tvoria spoločné pracovisko. 
 
 

I. 
Organizácia a podmienky pedagogického procesu 

 

1. Zápisy študentov 
1.1. Zápis do 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo bude 

realizovaný v zmysle Študijného poriadku LF UK prezenčne, t.j. študent sa musí na zápis 
dostaviť osobne.  
 

1.2. Zápis do 2. až 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo sa 
uskutoční elektronicky, pričom bližšie informácie o realizácii zápisov budú študentom 
oznámené prostredníctvom univerzitného e-mailu. 

 

1.3. Zápis študentov doktorandského štúdia študujúcich v dennej forme štúdia sa bude 
realizovať rovnako ako je uvedené v odseku 1 bod 1.1. tohto článku; Zápis študentov 
doktorandského štúdia študujúcich v externej forme štúdia sa bude realizovať dištančne, 
podľa pokynov Samostatného referátu vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského 
štúdia a zahraničných stykov. 

 
2. Prednášky 

2.1. Prednášky budú v zimnom semestri akademického roku 2021/2022 realizované 
dištančnou metódou. 
 

2.2. Prednášky budú vo forme nahovorenej prezentácie (komentované slidy). Návod 
k vytvoreniu nahovorenej prednášky je na tomto linku1, prípadne je potrebné kontaktovať 
Výpočtové stredisko LF UK2 

 

2.3. Prednáška musí byť umiestnená do systému MS TEAMS, event. MOODLE (prednáška 
nebude zverejňovaná na webovej stránke ústavu/kliniky). Do týchto systémov sa  medici 
prihlasujú cez svoje prístupové heslo, ktoré používajú do AIS2. Akceptujú sa všetky 
doterajšie moderné formy výučby a prezentácie (nahovorené a nahraté prednášky 
zverejnené na YOUTUBE a pod.); príklad nájdete na tomto linku3. 

 

                                                 
1 https://bit.ly/3inBtSt 
2 https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/vypoctove-stredisko/ 
3 https://www.youtube.com/channel/UCdALJMiYVLDcDWbvZPCd5pw 

https://liveuniba-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sorokova1_uniba_sk/ESdQn9s0ewFHurkcqnxcJVMBqOTQaHARTBkmegA2OUSArg?e=f5YnD9
https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/vypoctove-stredisko/
https://www.youtube.com/channel/UCdALJMiYVLDcDWbvZPCd5pw


2.4. Z dôvodu ochrany autorských práv musí prednáška obsahovať „disclimer slide“, pre 
informáciu, že je určená len pre výučbové potreby medikov LF UK. Pri tvorbe prednášok 
dodržiavajte pravidlá citovania a dôsledne uvádzajte zdrojové údaje na obrázky a pod. 
Zverejnením v MS TEAMS event. MOODLE zabezpečíme že sa budú k danej prezentácii 
môcť dostať len medici po prihlásení sa cez svoj „AIS-login“. 

 

2.5. V čase určenom na prednášky podľa platného rozvrhu musí byť prednášajúci k dispozícii 
cez MS TEAMS (vytvorením „schôdze“) pre diskusiu so študentmi. Prednáška môže byť 
počas uvedeného času priamo prezentovaná a „live streamovaná“ (s tým, že sa zároveň 
bude nahrávať a bude k dispozícii dodatočne aj počas semestra).  

 

2.6. Vyučujúci (prednášajúci) si môžu určiť aj dodatočné konzultačné hodiny kedy budú 
k dispozícii študentom na diskusiu k danej problematike. O uvedených hodinách musia byť 
študenti včas informovaní cez webové stránky ústavov/kliník. 

 

2.7. Ustanovuje sa povinnosť, že prednášky (obsahovo aj rozsahovo) musia byť v súlade s 
Informačnými listami príslušných predmetov a v rozsahu aktuálne platnej akreditácie.   

 
3. Semináre, praktické cvičenia a stáže 

2.1. Výučba seminárov, praktických cvičení a stáží sa realizuje prezenčne vo všetkých 
študijných programoch podľa zverejnených rozvrhov výučby a za dodržania hygienicko-
epidemických opatrení.  

 

2.2. Prednostovia a jednotliví vyučujúci majú povinnosť zabezpečiť, aby v prípade že je výučba 
realizovaná prezenčnou formou, bola dodržaná podmienka, že  počet osôb v miestnosti 
neprekročí 50% kapacity miestnosti určenej na sedenie, maximálne však v miestnosti môže 
byť 50 osôb, ak to kapacita miestnosti určenej na sedenie umožňuje, resp. majú povinnosť 
postupovať v súlade so stanoviskom príslušného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, ak by toto stanovisko vyžadovalo splnenie prísnejších podmienok než sú 
uvedené v predchádzajúcej vete. V prípade nesplnenia podmienok podľa predchádzajúcej 
vety, nie je možné zrealizovať vzdelávaciu aktivitu prezenčnou formou. 

 

2.3. Vzdelávacie činnosti v zmysle ods. 3 sa realizujú prezenčne, len ak to 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“) 
umožňujú. V prípade zhoršenia epidemickej situácie sa postupuje v súlade s rozhodnutím 
Permanentného krízového štábu UK, resp. podľa stanoviska príslušného regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva. 

 

2.4. Teoretický úvod k praktickej výučbe je možné realizovať online formou. Záznam z takto 
realizovanej vzdelávacej aktivity musí byť študentom k dispozícii minimálne jeden deň 
vopred.  

 

2.5. Výmena a presun študentov medzi študijnými skupinami spravidla nie je možná, a to od 
okamihu ich fyzickej prítomnosti na prvom prezenčnom stretnutí v rámci predmetu. Je 
vyžadované dôsledné dodržiavanie rozdelenia do skupín, z dôvodu možného 
epidemického vyšetrovania a trasovania prípadov. Nahrádzanie si praktických cvičení je 
možné len vo výnimočných prípadoch a po súhlase prednostu. 

 



2.6. Prednostovia ústavov/kliník sú zodpovední za dôslednú evidenciu dochádzky študentov na 
vzdelávacej činnosti uskutočňovanej prezenčnou metódou pre účely prípadného 
vyhľadávania kontaktov. 

 

2.7. Učitelia aj študenti sú povinní počas prezenčnej výučby nosiť rúška (učitelia môžu rúška 
nahradiť priehľadnými tvárovými štítmi), dodržiavať rozostupy a primeranú hygienu rúk (R-
O-R), a to v zmysle aktuálne platných dokumentov MŠVVaŠ SR, Univerzity Komenského 
v Bratislave a Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 
4. Praktická výučba na klinikách 

Pri praktickej výučbe na klinikách sa okrem ustanovení uvedených v ods. 3 tohto článku 
(„Semináre, praktické cvičenia a stáže“) tohto článku aplikujú aj nasledovné postupy: 

• študenti majú povinnosť rešpektovať bezpečnostné postupy príslušného 
zdravotníckeho zariadenia v ktorom sa praktická výučba realizuje; 

• pri vyšetrovaní pacientov musia mať študenti ochranné rukavice; 

• v priebehu stáží: 
o  musia byť dodržiavané dostatočné odstupy medzi študentmi a musia byť 

dodržané podmienky uvedené v čl. II ods. 3 bod 2.2. tohto vnútorného 
predpisu, 

o v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina študentov a zamestnancov, musí byť 
zabezpečené časté a intenzívne vetranie, 

o medzi jednotlivými hodinami sa musia zabezpečiť dostatočné prestávky na 
vyvetranie, prípadne dezinfikovanie priestorov, 

o  minimalizovať čas kontaktu študentov s pacientami na nevyhnutnú dobu 
a využívať ďalšie metódy výučby vo forme kazuistík, online výučbových 
programov a pod..  

o pri vstupe študentov na izby pacientov a ambulancie  minimalizovať ich počet 
na menšie skupiny (nie celé študijné skupiny). 

 
5. Skúšky, štátne skúšky a obhajoby záverečných prác 

Skúšky, štátne skúšky a obhajoby záverečných prác sa budú realizovať prezenčnou metódou 
vo všetkých študijných programoch, so zohľadnením aktuálne platných epidemických 
opatrení. V prípade zmeny budú všetci zainteresovaní bezodkladne informovaní. 

 
6. Tretí stupeň štúdia 

V prípade doktorandského štúdia budú prednášky realizované dištančne, online formou. 
Ostatné vzdelávania doktorandov bude v prípade každého jednotlivého doktoranda 
realizované na základe individuálneho študijného plánu doktorandského štúdia. 

 
 
 

II. 
Postup pri podozrení alebo potvrdení ochorenia COVID-19 

 
1. Komisia krízového riadenia LF UK   

1.1. Za organizáciu postupu, koordináciu krokov, stanovovanie a kontrolu opatrení pri ochrane 
osôb voči nákaze ochoreniu COVID-19 na pôde LF UK zodpovedá Komisia krízového 
riadenia LF UK (ďalej len „KKR“) tel. 02/ 9011 9011, e-mail covid@fmed.uniba.sk. 

mailto:covid@fmed.uniba.sk


 

1.2. KKR je kontaktným miestom pre nahlasovanie podozrenia na ochorenie COVID-19, resp. 
nahlasovanie potvrdeného prípadu na predmetné ochorenie. Všetci študenti 
a zamestnanci sú povinní nahlasovať KKR prípady podozrenia alebo potvrdenia ochorenia 
COVID-19. 

 

1.3. KKR je zároveň za LF UK kontaktným miestom pre komunikáciu s Permanentným 
krízovým štábom UK a zároveň je povinný nahlasovať mu jednotlivé prípady súvisiace 
s ochorením COVID-19 na pôde LF UK 

 
2. V prípade, že u študenta alebo zamestnanca je podozrenie na ochorenie alebo potvrdené 

ochorenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, je tento zamestnanec, resp. študent povinný 
bezodkladne opustiť priestory LF UK v najkratšom možnom čase s použitím rúška a informovať 
o tejto skutočnosti študijné oddelenie, resp. príslušného nadriadeného, ktorí túto informáciu 
bezodkladne doručia KKR. Študent zároveň vyplní formulár na adrese 
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/podozrenie-alebo-potvrdeny-vyskyt-covid-
19/. 

 
 

III. 
Organizácia a podmienky prevádzky 

 
1. Zákaz podujatí 

Zakazuje sa organizovanie akademických obradov, spoločenských a iných aktivít s hromadnou 
účasťou, ktoré nie sú nevyhnutné pre činnosť fakulty. Promócie absolventov fakulty môžu byť  
realizované len na základe samostatného rozhodnutia dekana fakulty.  
 

2. Zabezpečenie dezinfekčných gélov pri vstupe 
Oddelenie prevádzky a správy majetku LF UK (ďalej len „OPSM“) zabezpečí pri vstupoch do 
objektov LF UK v ktorých prebieha pedagogický proces umiestnenie dávkovačov na 
dezinfekčné gély. OPSM bude ďalej zabezpečovať údržbu a priebežne dopĺňanie 
dezinfekčných gélov do dávkovačov. 
 

3. Zabezpečenie dezinfekcie interiérov 
Dezinfekcia interiérov LF UK bude realizovať OPSM na základe pokynu KKR4. Dezinfekcia 
interiérov LF UK sa vykoná pri každom dôvodnom podozrení na prítomnosť osoby nakazenej 
ochorením COVID-19 v priestoroch fakulty a to vo vzťahu k priestorom, v ktorých sa táto osoba 
počas svojho pohybu na LF UK zdržiavala. 

 
4. Zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov a hygienických prostriedkov pre 

zamestnancov 
OPSM bude dohliadať na dostatok skladových zásob ochranných prostriedkov a hygienických 
prostriedkov pre zamestnancov LF UK a v prípade potreby zabezpečí ich doplnenie v súlade 
s postupmi pri obstarávaní majetku na LF UK. 
 

 
 

                                                 
4 Čl. II ods. 1 tohto vnútorného predpisu. 

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/podozrenie-alebo-potvrdeny-vyskyt-covid-19/
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/podozrenie-alebo-potvrdeny-vyskyt-covid-19/


IV. 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Všetkým osobám prítomným v priestoroch Lekárskej fakulty UK sa nariaďuje povinnosť 

rešpektovať platné Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 

2. Ako najlepší spôsob prevencie a boja proti ochoreniu COVID-19 LF UK dôrazne odporúča 
všetkým študentom a zamestnancom očkovanie proti tejto chorobe. 

 

3. Povinnosť podrobiť sa testovaniu na ochorenie COVID-19, resp. preukázať negatívny výsledok 
testu na ochorenie COVID-19, potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo 
potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, sa spravuje rozhodnutiami verejných autorít 

 

4. LF UK dôrazne odporúča študentom a zamestnancom používať dezinfekčné gély umiestnené 
pri vstupoch do budov LF UK a vydezinfikovať si ruky minimálne pri vstupe do budovy. 

 

5. Porušenie ustanovení tohto vnútorného predpisu môže byť považované za disciplinárny 
priestupok zo strany porušujúcej osoby. 

 
 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 

 
 
 
V Bratislave, dňa 30.8.2021. 
 
 
 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 
dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

 


