Vnútorné predpisy
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 13 / 2021

Príkaz dekana
Lekárskej fakulty UK v Bratislave,
k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK

máj 2021

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave (ďalej len „LF UK“) v súlade s § 28 ods. 1 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 uznesenie vlády SR
č. 203/2021 zo dňa 16. apríla 2021 publikovaným v Zbierke zákonov SR
pod č. 138/2021 Z. z. (ďalej len „uznesenie vlády“) a s prihliadnutím na Príkaz rektora
Univerzity Komenského v Bratislave č. 11/2021 „ktorým sa zrušuje vnútorný predpis UK č.
1/2021 Opatrenia Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s výskytom a šírením
koronavírusu (ochorenie COVID-19)“.

I.
1.

Vstup osôb do priestorov LF UK v Bratislave sa povoľuje len osobám spĺňajúcim
podmienky pre vstup do priestorov prevádzok a do priestorov zamestnávateľa, ktoré sú
uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 187 publikovanej vo vestníku
Vlády SR dňa 16. Apríla 2021 (ďalej len „Vyhláška“) ktorá tvorí prílohu tohto
vnútorného predpisu.
V zmysle Vyhlášky LF UK zakazuje vstup do svojich priestorov všetkým osobám,
okrem nasledovných osôb:
1.1

V Prípade zamestnancov LF UK sa povoľuje vstup:
a) Osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR
testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na
ochorenie COVID-19 v súlade s podmienkami platnými pre príslušný
stupeň varovania v rámci okresu, podľa uznesenia vlády Slovenskej
republiky podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a
prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia
SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“)
b) Osobám spĺňajúcim niektorú z výnimiek uvedenú v § 2 ods. 2 Vyhlášky.

1.2

V prípade ostatných osôb než sú zamestnanci LF UK je vstup do
priestorov LF UK umožnený len v odôvodnených prípadoch a len pre:
a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu
alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie
COVID-19 nie starším ako 7 dní,
b) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad
nie starší ako 180 dní,
c) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19
v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
d) osobu zaočkovanú vakcínou proti ochoreniu COVID-19 za podmienok
uvedených v § 1 ods. 2 písm. e) Vyhlášky,
e) osobu spĺňajúcu niektorú z výnimiek uvedenú v § 2 ods. 2 Vyhlášky.

2.

Vstup študentov do priestorov LF UK sa spravuje režimom pre „ostatné osoby než sú
zamestnanci LF UK“ podľa čl. I ods. 1 bod 1.2 tohto vnútorného predpisu, s tým
rozdielom, že podmienky vstupu študentov do priestorov LF UK sa zároveň riadia aj
vnútornými predpismi UK a LF UK upravujúcimi podmienky výučby, a to predovšetkým
vnútornými predpismi upravujúcimi organizáciu a podmienky pedagogického procesu
a prevádzky na UK.

3.

Osobám, ktoré sa nepreukážu splnením podmienok ktoré sú v zmysle § 1 a § 2 Vyhlášky
vyžadované pre vstup do priestorov LF UK, je vstup zakázaný a bude im odopretý.

4.

Doklad podľa čl. I ods. 3 tohto vnútorného predpisu (resp. podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 6
Vyhlášky) možno nahradiť potvrdením o výnimke za podmienok uvedených v ustanovení
§ 1 ods. 4 Vyhlášky, resp. § 2 ods. 7 Vyhlášky.

5.

Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa čl. I ods. 4 tohto
vnútorného predpisu (resp. podľa § 1 ods. 4 a § 2 ods. 7 Vyhlášky) možno nahradiť za
podmienok uvedených v § 1 ods. 5, resp. § 2 ods. 8 Vyhlášky písomným čestným
vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom že osoby, ktorej sa výnimka
týka patrí do skupiny populácie, ka ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať
sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom. V predmetnom čestnom vyhlásení
musí byť zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá
právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

6.

V prípade, ak bude zamestnancovi odopretý vstup na pracovisko alebo do iných
priestorov LF UK podľa čl. I ods. 3 tohto vnútorného predpisu (resp. podľa § 2 ods. 1 až
4 Vyhlášky), pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek § 2 ods.
5 Vyhlášky, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že
zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

7.

Na všetkých vstupoch do priestorov LF UK prikazujem viditeľne umiestniť oznam
o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa Vyhlášky.

8.

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.

II.
1.

Zrušuje sa vnútorný predpis Lekárskej fakulty UK v Bratislave č. 1/2021 Príkaz dekana
Lekárskej fakulty UK v Bratislave k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK
v znení vnútorného predpisu LF UK č. 2/2021, vnútorného predpisu LF UK č. 4/2021,
vnútorného predpisu LF UK č. 5/2021 a vnútorného predpisu LF UK č. 6/2021.
Zrušením vnútorného predpisu LF UK č. 1/2021 sa končí nariadená povinnosť
zamestnancov LF UK na výkon práce z domácnosti zamestnanca (homeoffice).

2.

Vnútorný predpis LF UK č. 9/2020 Príkaz dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave,
o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie,
v znení vnútorného predpisu LF UK č. 18/2020 a vnútorného predpisu LF UK č. 20/2020
zostáva naďalej v platnosti.

3.

Prílohou tohto vnútorného predpisu je Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR
č. 187.

4.

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 19. apríla 2021.

V Bratislave 19. apríla 2021

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc, IFAANS
dekan LF UK

