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Dekan Lekárskej fakulty UK vydáva tento dodatok č. 1 k vnútornému predpisu LF UK č. 31/2021 
v súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a s cieľom zabezpečenia realizácie 
opatrení smerujúcich k minimalizácii rizika šírenia ochorenia COVID-19 na pôde LF UK. 
 
 
 

I. 
Predmet dodatku 

 

Vnútorný predpis LF UK č. 31/2021 Príkaz dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave k úprave 
pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie (ďalej len „Vnútorný 
predpis č. 31/2021“) sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V úvodnom ustanovení sa ruší text v znení: „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. 17/2021 Opatrenia Univerzity Komenského 
v Bratislave v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) a v súlade s 
Uznesením Vlády SR č. 695 zo dňa 24. novembra 2021 (ďalej len „Uznesenie Vlády“) a v súlade 
s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264 zo dňa 24. novembra 2021 (ďalej len 
„vyhláška UVZ“).“ a nahrádza sa novým textom v znení: „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 súlade s Uznesením Vlády SR č. 695 zo dňa 24. novembra 2021 (ďalej len „Uznesenie Vlády“)“  
 

2. V čl. I ods. 1 sa ruší doterajší text v celom rozsahu a nahrádza sa novým textom v znení: 
„Dekan LF UK dôrazne odporúča zamestnancom, aby sa zúčastnili očkovania proti ochoreniu 
COVID-19. Zároveň dekan rovnako dôrazne odporúča tým zamestnancom, ktorí sa očkovania 
proti ochoreniu COVID-19 z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť nemôžu alebo nechcú, aby sa 
pravidelne zúčastňovali testovania na ochorenie COVID-19 s cieľom eliminovať riziko šírenia tohto 
ochorenia na pracoviskách LF UK. Za účelom uľahčenia prístupu k testovaniu umožní LF UK svojim 
zamestnancom zúčastniť sa testovania na pôde LF UK za podmienok uvedených na webovej 
stránke fakulty. Dostupnosť a frekvencia uvedeného testovania bude závisieť od záujmu 
zamestnancov LF UK.“ 
 

3. V čl. I ods. 2 sa ruší doterajší text v celom rozsahu a nahrádza sa novým textom v znení: 
„Zamestnanec u ktorého bola potvrdená pozitivita na ochorenie COVID-19 je povinný postupovať 
podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7 zo dňa 24. 1. 2022, ktorou 
sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie 
COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie 
COVID-19.“ 

 
4. V čl. I ods. 3 sa ruší doterajší text v celom rozsahu a nahrádza sa novým textom v znení: 

„Zamestnanci a študenti sú v prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 povinní vyplniť formulár 
o hlásení pozitívne testovanej osoby na ochorenie COVID-19 na adrese korona.uniba.sk .“ 

 
5. V čl. I sa rušia odseky 4 a 5.  

 
 



6. V čl. II ods. 3 sa ruší súčasný text a nahrádza sa novým textom v znení: 
 „V súlade s výnimkou podľa ustanovenia čl. 1 ods. 2 Príkazu rektora UK č. 3/2022, bude výučba na 
LF UK (okrem prednášok) prebiehať prezenčnou formou. Organizácia a podmienky pedagogického 
procesu a prevádzky na LF UK sú upravené samostatným vnútorným predpisom LF UK.“  

 
7. V Čl. II sa ruší odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako ods. 3. 

 
 

II. 
Záverečné ustanovenia 

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

 
 
V Bratislave, dňa 14.2.2022. 
 
 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS, dekan 
Univerzita Komenského v Bratislave,  Lekárska fakulta 

 
 


