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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 súlade s Uznesením Vlády SR č. 695 zo dňa 24. novembra 2021 (ďalej 
len „Uznesenie Vlády“)  
 
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, s ktorými tvoria spoločné 
pracovisko. 
 

I. 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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 . 

 
 

II. 
 
1. 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.  

 
2. Vedúci jednotlivých pracovísk LF UK sú povinní zabezpečiť realizáciu prezenčnej výučby na 

svojom pracovisku v zmysle ods. 1 tohto článku. V prípade, ak prezenčná výučba na 
konkrétnom pracovisku nie je možná, je dotknuté pracovisko povinné určiť náhradný spôsob 
výučby dištančnou alebo kombinovanou formou a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať 
študijné oddelenie a zároveň sekretariát dekana LF UK. 



 
3. Osobný kontakt osôb v priebehu prezenčnej výučby je potrebné minimalizovať na nevyhnutnú 

mieru. Z uvedeného dôvodu dekan LF UK dôrazne odporúča, aby v prípade že súčasťou 
praktickej výučby sú dlhšie powerpointové prezentácie, alebo podobná forma vzdelávania 
ktorá si nutne nevyžaduje osobnú účasť študenta, bola táto metóda vzdelávania realizovaná 
online formou. 

 
 

III. 
 
1. Všetkým osobám prítomným na pracoviskách Lekárskej fakulty UK sa nariaďuje povinnosť 

rešpektovať platné Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Vedúcim zamestnancom 
sa nariaďuje povinnosť priebežne sledovať oznámenia Úradu verejného zdravotníctva SR 
zverejňované na jeho webovej stránke a povinnosť zabezpečiť ich dodržiavanie na pracovisku, 
za ktorého vedenie zodpovedajú. 

 
2. Vedúci zamestnanci sú povinní na svojich pracoviskách zabezpečiť, aby všetky osoby prítomné 

v priestoroch interiérov Lekárskej fakulty UK dodržiavali povinnosť prekrytia horných 
dýchacích ciest respirátorom s výnimkou  zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám. 
Vedúci zamestnanci sú ďalej povinní na svojich pracoviskách zabezpečiť, aby zamestnanci 
dbali na zvýšenú hygienu rúk. Odporúča sa obmedziť fyzický kontakt medzi osobami (napr. 
podávanie rúk) na čo najnižšiu mieru. 

 
3. Pre účely zabezpečenia aplikácie ustanovenia § 250b zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 

určia vedúci zamestnanci na svojich pracoviskách: 
a) zamestnancov, ktorí budú naďalej vykonávať prácu na pracovisku; 

b) zamestnancov, ktorým bude prideľovaná práca z domácnosti zamestnanca; táto 

forma práce je však prípustná len v tých prípadoch, keď to charakter práce dovoľuje 

a zároveň nie sú vážne prevádzkové dôvody na to, aby bola vyžadovaná osobná 

prítomnosť zamestnanca na pracovisku. Ak charakter aktuálnych pracovných povinností 

zamestnanca vyžaduje jeho osobnú prítomnosť na pracovisku, práca z domácnosti 

zamestnanca sa nepovolí a zamestnanec je povinný osobne vykonávať prácu na 

pracovisku; 

c) zamestnancov, ktorým nie je možné prideľovať prácu vzhľadom na zmenu 

fungovania pracovísk v obmedzenom/zmenenom režime; v prípade tejto skupiny 

zamestnancov pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pričom zamestnanec 

sa počas trvania uvedenej prekážky nemôže zdržiavať na pracovisku a bude mu 

vyplácaná náhrada mzdy vo výške 80% jeho funkčného platu; 

d) zamestnancov, u ktorých sa uplatní kombinovaný pracovnoprávny režim,  

v zmysle ktorého budú v niektorých dňoch vykonávať prácu a niektoré dni budú poberať 

náhradu mzdy v zmysle ods. 3 písm. c) tohto článku z dôvodu nemožnosti pridelenia 

práce zo strany zamestnávateľa. 

 

4. Pri aplikácii ods. 3 tohto článku (predovšetkým vo vzťahu k určeniu práce z domácnosti 

zamestnanca) sú vedúci pracovníci povinní zabezpečiť riadny chod pracoviska, a dôsledné 

plnenie pracovných úloh všetkých svojich podriadených zamestnancov. Je potrebné 



predovšetkým zohľadniť fakt, že výučba bude na LF UK prebiehať aj naďalej prezenčnou 

formou, a preto je potrebné zabezpečiť riadnu realizáciu tejto prezenčnej výučby. 

 

5. Vedúci zamestnanci sú povinní priebežne prehodnocovať splnenie podmienok na 

umožnenie výkonu práce z domácnosti zamestnanca. V prípade, ak zamestnancovi nie je 

možné prideľovať prácu, je vedúci zamestnanec povinný dohodnúť s ním čerpanie 

dovolenky alebo určiť zamestnancovi čerpanie náhrady mzdy v zmysle ustanovenia ods. 3 

písm. b) tohto článku. 

 

6. Vedúci zamestnanci sú naďalej povinní stanoviť rozvrh,  podľa ktorého majú zamestnanci 

pracovať. S takto zostaveným rozvrhom výkonu práce musia oboznámiť zamestnancov na 

svojich pracoviskách minimálne 2 dni pred realizáciou takéhoto rozvrhu, alebo realizáciou 

zmien v rozvrhu. 

 

7. Vedúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť, aby bola na ich pracovisku evidovaná dochádzka 

zamestnancov takým spôsobom, aby bolo možné z evidencie dochádzky zistiť, či zamestnanec 

vykonával prácu alebo mu v konkrétny deň práca pridelená nebola a poberal náhradu mzdy pre 

prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Na evidenciu dochádzky zamestnancov sa 

naďalej bude používať tlačivo „Evidencia dochádzky na pracovisku“, ktorého vzor je prístupný 

na webovom sídle fakulty pod bodom 20 v „tlačivách“. 

 

8. Vedúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť čerpanie dovolenky zamestnancov tak, aby bola  

zamestnancami dočerpaná dovolenka za príslušný rok. 

 

9. Vedúci zamestnanci sú povinní prácu svojich podriadených zamestnancov kontrolovať a riadiť 

bez ohľadu na miesto výkonu danej práce. 

 

10. Vedúci zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu z domácnosti sú povinní o tejto skutočnosti 

informovať dekana LF UK. 

 

11. Všetci zamestnanci dekanátu LF UK sú povinní pre umožnenie výkonu práce z domácnosti 

(homeoffice) vopred získať súhlas tajomníčky LF UK. Návrh na umožnenie výkonu práce 

z domácnosti zamestnanca predkladá tajomníčke LF UK za konkrétneho zamestnanca jeho 

nadriadený (príslušný vedúci pracoviska). Návrh podľa predchádzajúcej vety sa tajomníčke 

LF UK predkladá v písomnej podobe a obsahuje okrem odporúčania vedúceho pracovníka 

umožniť zamestnancovi prácu z domácnosti aj stručný opis činností ktoré bude dotknutý 

zamestnanec zo svojej domácnosti vykonávať spolu s telefonickým  a e-mailovým kontaktom 

na ktorom bude počas výkonu práce touto formou zastihnuteľný a ktorý bude využívať pre 

komunikáciu súvisiacu so svojou pracovnou činnosťou. Bez predchádzajúceho súhlasu 

tajomníčky nie je výkon práce z domácnosti zamestnanca možný. 

 

 

 
 



IV. 
 

1. Zrušuje sa vnútorný predpis Lekárskej fakulty UK v Bratislave č. 9/2020 Príkaz dekana Lekárskej 
fakulty UK v Bratislave o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase 
mimoriadnej situácie. 

 
 
 

V. 
 

1. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania dekanom 
Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 

 
 
 

V Bratislave 14. 2. 2022 
 
 

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

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

 
 
 
 
 


