
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Závery zo zasadnutia Monitorovacej a koordinačnej rady UPJŠ v Košiciach, 
konanej dňa 28. 09. 2020 

 
1. Ukladá sa fakultám a univerzitným pracoviskám monitorovať stav epidemiologickej 

situácie a aktualizovať údaje COVID formulára pre MŠVVaŠ. Kontaktnou osobou, 

s ktorou sa bude ohľadne dotazníka a údajov komunikovať, je za každú fakultu 

prodekan pre vzdelávanie. Univerzitnou kontaktnou osobou je Mgr. Adriana 

Sabolová, kancelárka UPJŠ. 

2. S účinnosťou od 29. 09. 2020 realizovať výučbu prednášok on-line dištančnou 

formou. Prezenčnú formu uplatniť v ostatných formách výučby podľa rozhodnutia 

dekana fakulty. Dekan môže rozhodnúť o realizácii výučby výlučne on-line 

dištančnou  formou.  V prípade   prezenčnej   formy   dodržať   zásady   hygieny 

a dezinfekcie priestorov, prístrojov a zariadení. 

3. Vo všetkých vnútorných priestoroch univerzity vrátane ubytovacích a stravovacích 

zariadení prísne dodržiavať nosenie rúšok a dezinfekciu rúk. 

4. Slovenskému študentovi sa odporúča dočasné opustenie ŠD UPJŠ. Odporúča 

sa študentovi opustiť ŠD UPJŠ, ak nie je zapojený do vzdelávacích aktivít 

prezenčnou formou a má vzdelávanie realizované on-line dištančnou výučbou v 

plnom rozsahu. Študentom zo zahraničia sa odporúča zotrvať v mieste 

slovenského bydliska, kým sa nevyjasní vývoj epidemiologickej situácie a neurčí 

sa termín nástupu na prezenčnú výučbu. V prípade opätovného nástupu na 

prezenčnú výučbu, je možné očakávať komplikácie spojené s príchodom na 

Slovensko vzhľadom na opatrenia prijímané ÚVZ.  

5. Platí prísny zákaz návštev cudzích osôb v priestoroch ŠD UPJŠ, zákaz 

vzájomných návštev ubytovaných študentov na izbách, vzájomná komunikácia 

ubytovaných je možná len na bunkách. Platí zákaz všetkých spoločenských aktivít 

v klubových priestoroch alebo iných prevádzkových priestoroch ŠD. Vedeniu ŠD 

sa odporúča vykonávať priebežné kontroly dodržiavania zásad na ŠD v spolupráci 

so zástupcami študentov. 

6. Riaditeľovi ŠDaJ a vedúcej jedální sa ukladá špecifikovať konkrétne opatrenia na 

obmedzenie počtu stravníkov v ŠJ, monitorovať kapacitu a hygienu pohybu v ŠJ. 

Platí zákaz organizovania spoločenských podujatí v priestoroch ŠJ. 

7. V prípade možnej nákazy COVID 19 alebo možného rizika nákazy u študenta, 

študent o tejto skutočnosti informuje študijné oddelenie fakulty a zároveň e-mailom 

všetkých učiteľov a študentov, s ktorými prišiel do kontaktu. Ak študent oznámi 

neprítomnosť na výučbe z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu, je takáto 

neprítomnosť ospravedlnená, pričom sa nevyžaduje lekárske potvrdenie. 

8. Odporúča sa v maximálnej miere obmedziť kontakt zamestnancov starších ako 65 

rokov so študentmi na prezenčnej výučbe. 

9. Pri účasti na prezenčných vzdelávacích aktivitách merať telesnú teplotu študentov. 

Odporúča sa minimalizovať počet návštevníkov v budovách UPJŠ. 

10. Vzdelávacie aktivity U3V sa prerušujú, v osobitných prípadoch je možné realizovať 

aktivity dištančne. 


