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Garant: Útvar rektora      Košice 15. 03. 2021 
        Č.j.: REK000115/2021-UPA/716 
 
 

Príkaz rektora č. 06/2021 
k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach  

v čase od 22. 03. 2021 
 
V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na čl. 4 ods. 3 
Organizačného poriadku UPJŠ v Košiciach v platnom znení, v nadväznosti na Uznesenie 
Vlády SR č. 137/2021 z 12. 03. 2021 a účinnosť platného Covid automatu (ďalej len 

uznesenie vlády) ako aj aktuálne opatrenia ÚVZ SR týmto vydávam nasledovný 

 
príkaz. 

 
1. Odo dňa účinnosti tohto príkazu na UPJŠ v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) naďalej ostáva v 

platnosti  vyhlásený núdzový režim a zostávajú v platnosti všetky príkazy k realizácii výučby 
a pracovných činností z PR 03/2021 až do 22.03.2021.  

 
2. Naďalej platí odporúčanie, aby tvoriví zamestnanci efektívne striedali výkon práce formou 

„homeoffice“ a „na pracovisku“. Cieľom je dosiahnuť požadovanú kvalitu online/prezenčnej 
výučby ako aj zachovať kontinuitu výkonu vedeckej a projektovej činnosti. Efektívny výkon 
práce formou kombinovania „homeoffice“ a na pracovisku je požadovaný aj u všetkých 
ostatných kategórií zamestnancov.  Na pracoviskách univerzity je možná účasť 
zamestnancov len v prípade, ak sa zúčastňujú pravidelného testovania 
v časových  intervaloch podľa Covid automatu. Odporúčam vedúcim zamestnancom, 
vzhľadom na aktuálny nepriaznivý stav  Covid automatu, plánovať prevládajúci normálny 
režim činnosti pracovísk až od 06.04.2021. 

         Termín: v texte 
                                                               Zodpovední: v texte    

 
3. Poverujem členov Vedenia UPJŠ, dekanov fakúlt, riaditeľov UP,  kvestora, vedúceho 

Prevádzkového úseku R UPJŠ, tajomníčky fakúlt aby zabezpečili tento režim prevádzky 
univerzity až odvolania. Požadujem dôraz na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení 
v priestoroch univerzity. 

         Termín: v texte 
                                                               Zodpovední: v texte    

 

4. Aj od 22.03.2021  trvá  povinná evidencia cudzích osôb prichádzajúcich do budov UPJŠ. 
Povoľujem vstup zamestnancov, študentov a cudzích osôb len s platným negatívnym 
výsledkom testu v zmysle nariadení Covid automatu.        
      

         Termín: ihneď a stály 
                                                                Zodpovední: vedúci zamestnanci  
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5. Povoľujem prezenčný výkon práce manažmentov organizačných jednotiek univerzity ako aj 
všetkým samosprávnym orgánom univerzity v zmysle PR 03/2021 ods. 5-7. 

  

6. Povoľujem vykonávanie výberových konaní podľa usmernení PR 02/2021 ods. 11. 
        Termín: v texte 

                                                               Zodpovední: dekani 
 

7. Od 22.03.2021 je možná prezenčná činnosť pracovísk UK UPJŠ v závislosti od 
nariadení Covid automatu a podľa usmernení riaditeľky UK UPJŠ. Vstup na pracoviská 
UK je možný  len s platným negatívnym výsledkom testu v zmysle nariadení Covid 
automatu. 

         Termín: v texte 
                                                               Zodpovedná: riaditeľka UK 

8. Od 22.03.2021 ruším zákaz ubytovania v zariadeniach ŠD UPJŠ pre študentov, ktorí 
sa zúčastňujú prezenčnej výučby. Pre ubytovanie študentov nariaďujem vypracovať 
nariadenie s určením sankcií za jeho porušenie, ktorý zamedzí stretávaniu sa študentov v 
internáte a zabezpečiť kontrolu jeho dodržiavania a ukladania sankcií. Ubytovanie 
študentov je možné len po preukázaní negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo 
antigénového testu minimálne vo frekvencii, ako je to vyžadované podľa platného Covid 
automatu. 

         Termín: v texte 
                                                               Zodpovedná: riaditeľ ŠDaJ 

9. Naďalej zostáva  možnosť objednávania jedál a výdaja balených jedál k individuálnemu 
stravovaniu mimo priestoru výdajní jedál. Ak epidemiologická situácia dovolí normálny 
režim činnosti pracovísk od 01.04.2021 skončí podpora  stravovania formou stravných 

lístkov zamestnancom, ktorí budú pracovať v režime „home office“. Fakulty však môžu 
udeliť výnimku v odôvodnených prípadoch. Konzumáciu stravy v zariadeniach ŠJ, za 
dodržania požadovaných hygienických štandardov, povoľujem najskôr od 6.4.2021. 

 

  Termín: v texte 
  Zodpovední: riaditeľ ŠD, vedúca ŠJ  

 

10. Zamestnanci, ktorým vznikne povinnosť karantény alebo izolácie, sú povinní túto 
skutočnosť oznámiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi a personálnemu útvaru 
a zároveň si dohodnúť s vedúcim zamestnancom spôsob realizácie svojich pracovných 
povinností v domácnosti. Ak zamestnanec nebude môcť byť k dispozícii zamestnávateľovi 
na výkon svojich pracovných činností v plnom rozsahu, zamestnávateľ ospravedlní 
neprítomnosť zamestnanca  počas jeho osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne 
opatrenie alebo izolácia, ak je uznaný lekárom na PN alebo OČR, alebo mu umožní čerpať 
dovolenku alebo pracovné voľno bez náhrady mzdy. 

 

  Termín: v texte 
  Zodpovední: v texte  

 

11. Výučba v LS 2020/21 od 22.03.2021 bude sa realizovať nasledovne: 
 

a. Prednášky, semináre a ďalšie formy vzdelávacej činnosti len dištančnou metódou 
až do odvolania, s výnimkou uvedenou pod písm. b. 

b. od 22.03.2021 je povolená prezenčná výučba študentov LF a PF v  praktických 
predmetoch dekanmi špecifikovaných študijných programov. Odporúčam dekanom, 
vzhľadom na aktuálny nepriaznivý stav  Covid automatu, plánovať prezenčné formy 
výučby v prevažnej miere až od 06.04.2021. 

c. Všetky záverečné práce študentov 1.st, 2.st. a spojeného 1. a 2. st. budú 
vypracované a odovzdané na oponovanie v elektronickej podobe.  

 

  Zodpovední: dekani  
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12. Dekani fakúlt najneskôr do 22.03.2021 aktualizujú zoznam študijných programov a ich 
predmetov, ktoré sa budú realizovať prezenčne od 22.3.2021, resp. od 06.04.2021. Taktiež 
nahlásia počet študentov, ktorí sa budú zúčastňovať pravidelného testovania v intervale 
v súlade s Covid automatom. 

         Termín: v texte 
                                                               Zodpovední: v texte    

  
13. Pre realizáciu praktickej výučby v príslušných praktických predmetoch nariaďujem: 

a. nosenie rúšok resp. respirátorov a ďalších osobných ochranných pracovných 
prostriedkov realizovať v súlade s aktuálne platnými vyhláškami a opatreniami ÚVZ, 
pri vstupe na miesto výkonu praktickej výučby je nosenie rúšok pre študentov 
povinné, pričom sú povinní disponovať' aj vlastnými rúškami, 

b. s ohľadom na špecifický charakter praktickej výučby na vybraných miestach 
praktickej výučby je možné vyžadovať aj ďalšie osobné ochranné prostriedky a táto 
požiadavka musí byt' zo strany študentov rešpektovaná; pri kontakte s osobami je 
akceptované výlučne respirátor typu FFP 2 alebo respirátor typu FFP 3, 

c. prísne dodržiavať  zvýšenú hygienu rúk (časté umývanie a dezinfekcia rúk),  
d. dôsledne aplikovať adekvátne profesionálne vzorce správania vzhľadom na 

hroziace vysoké riziko expozície koronavírusu SARS-CoV-2  (dodržiavať 
prevádzkové poriadky príslušného pracoviska vrátane protiepidemických opatrení), 

e. výkon praktickej výučby v štandardných podmienkach praxe realizovať len v 
nevyhnutnej možnej dĺžke trvania a len ak sa nedá simulovať' v laboratórnych alebo 
cvičebných priestoroch, 

f. účasť študentov na praktickej výučbe je možná len po preukázaní negatívneho 
výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu minimálne vo frekvencii, ako je to 
vyžadované pre zamestnancov daného pracoviska (resp. podľa aktuálnych opatrení 
ÚVZ SR vo väzbe na očkovanie a testovanie po prekonaní COVID). 

g. ak sa u študenta prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia alebo sa 
dostane do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID-19, nariaďujem 
postupovať' v zmysle usmernenia vyhlášky ÚVZ SR, 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. 

 

14. Univerzita odborne i organizačne bude organizovať skríningové testovanie svojich 
zamestnancov a študentov ANG testami. Harmonogram testovania bude upresnený 
minimálne s týždňovým predstihom. 

 

Zodpovedný: kvestor 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento príkaz nadobúda  účinnosť dňom 17. 03. 2021.  
 

2. V prípade neočakávane zhoršenej epidemiologickej situácie v období do 06.04.2021 
vyhradzujem si právo odvolať platnosť tohto príkazu a uviesť do opätovnej účinnosti 
PR 03/2021. 

 

3. Oboznámenie zamestnancov s povinnosťami vyplývajúcimi  z tohto príkazu zabezpečia  
vedúci zamestnanci. 

 
 
 
 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
    rektor UPJŠ 


