
Postup pri príchode študentov na UPJŠ 

 

1. Študenti z rizikových krajín podľa zoznamu UVZ SR (https://www.mzv.sk/web/en/covid-19), ktorí 

sa v posledných 14 dňoch zdržiavali v rizikových krajinách a zahraniční študenti z ostatných krajín, 

ktorí sa v posledných 14 dňoch zdržiavali v rizikových krajinách 

Študent  je povinný s dostatočným predstihom upovedomiť študijné oddelenie fakulty/ústavu 

a vedenie ŠD o príchode na Slovensko, pričom je mu určený presný termín nástupu na ubytovanie 

resp. nástupu do karanténneho zariadenia UPJŠ, ktorým sa je povinný riadiť. Pre potreby 

nasledovného kontaktu zanechá študent svoje mobilné telefónne číslo a e-mailový kontakt.  

Následne mu je určený termín príchodu na UPJŠ a karanténne internátne zariadenie, v ktorom 

absolvuje karanténu. Miesta na vykonanie karantény sú podľa rozpisu ŠD na Popradskej 

66, ubytovacie zariadenie Kosmalt, Kysucká 16, Košice a ubytovacie zariadenie Pražská 2, Košice. 

Študent pred príchodom na Slovensko v domovskej krajine absolvuje test RT PCR SARS COV-2. Po 

príchode na Slovensko, po prekročení štátnej hranice sa prihlási na stránke UVZ SR, kde vyplní 

dotazník pre pobyt v karanténe - https://korona.gov.sk/en/ehranica/.  

Po príchode do karanténneho zariadenia študent obdrží na vrátnici kľúče od izby, v ktorej absolvuje 

karanténu. Počas karantény študent nesmie opustiť vyhradené karanténne priestory okrem 

nevyhnutne nutného lekárskeho ošetrenia, ktoré oznámi na kontaktné tel. č. +421 948 283 203. 

Strava môže byť zabezpečená individuálne donáškovou službou alebo po dohode so ŠD UPJŠ (len na 

ŠD Popradská 66).  

V prípade akýchkoľvek ťažkostí – predovšetkým infekcie horných dýchacích ciest, horúčok, poruchy 

chuti a čuchu, bolesti hlavy, zažívacích ťažkostí kontaktuje infolinku UPJŠ na tel. č. +421 948 283 203 

alebo e- mail corona-virus@upjs.sk . Dĺžka karantény v ubytovacom zariadení je stanovená najmenej 

na 5 dní. V prípade, že študent má individuálne ubytovanie, vykonáva karanténu, pokiaľ je to možné 

v mieste prechodného ubytovania. Podmienkou je možnosť dodržania karanténnych opatrení. Dĺžka 

karantény je stanovená najmenej na 5 dní. Najskôr po 5 dňoch je u študenta, ktorý je v karanténe 

vykonaný opakovaný RT PCR test SARS COV-2 v laboratóriu Medirex, a.s alebo v laboratóriu LF UPJŠ 

(zahraniční študenti LF UPJŠ – podľa rozpisu). Vykonanie RT PCR testu SARS COV-2 je pre študenta 

UPJŠ bezplatné.  Miesto a čas vykonania odberu bude študentovi oznámené na kontaktné tel. číslo, 

pričom sa riadi pokynmi, ktoré dostane. Doprava bude zabezpečená prostredníctvom UPJŠ. 

V prípade, že je na jeden deň plánovaných viac ako 20 odberov  RT PCR SARS COV-2, odber sa môže 

vykonať v mieste karanténneho zariadenia pracovníkmi Medirex a.s. Študenti LF UPJŠ budú mať 

odber podľa pokynov vykonaný v mobilnom odberovom mieste v UNLP na Rastislavovavej 43 

v Košiciach. Po vykonaní RT PCR testu obdrží študent z laboratória do kontaktného mobilného 

telefónu  výsledok testu, ktorý mu môže byť zaslaný aj na kontaktný email, ktorý uvedie. Študent si 

musí výsledok testu ponechať v mobile, pričom sa negatívnym testom sa preukáže vždy pred 

príchodom na akékoľvek pracovisko UPJŠ vrátane študijného oddelenia a u vyučujúcich jednotlivých 

predmetov. 

V prípade pozitivity testu RT PCR SARS COV-2 ostáva študent v karanténe, pričom na základe 

zdravotného stavu mu je určený ďalší postup, ktorý je študent povinný dodržať.   
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2. Slovenskí študenti, ktorí sa v posledných 14 dňoch zdržiavali v rizikových krajinách  

Po príchode na Slovensko cez štátnu hranicu sa študent prihlási na stránke UVZ SR, kde vyplní 

dotazník pre pobyt v karanténe - https://korona.gov.sk/ehranica/. Pokiaľ je to možné absolvuje 

študent karanténny pobyt v trvaní najmenej 5 dní doma, pričom najskôr po 5 dňoch je u neho 

vykonaný test  RT PCR SARS COV-2 v mieste bydliska (alebo v inom určenom mieste). Túto skutočnosť 

študent oznámi po vstupe na územie SR študijnému oddeleniu príslušnej fakulty/ ústavu. Po 

absolvovaní RT PCR testu SARS COV-2 sa v prípade negativity týmto preukáže na študijnom oddelení 

príslušnej fakulty/ ústavu a u vyučujúcich jednotlivých predmetov.  

V prípade pozitivity testu RT PCR SARS COV-2 ostáva študent v karanténe, pričom na základe 

zdravotného stavu mu je určený ďalší postup, ktorý je študent povinný dodržať.   

 

3. zahraniční študenti z ostatných krajín, ktoré nie sú označené za rizikové 

Vykonanie RT-PCR testu  pred príchodom na Slovensko nie je nevyhnutné, pokiaľ vnútorné predpisy 

príslušnej fakulty neuvádzajú inak. Všetci zahraniční študenti LF UPJŠ sú povinní pred začatím výučby 

absolvovať test RT PCR SARS COV-2 . Zahraničným študentom ostatných fakúlt UPJŠ  je však 

odporúčaný test RT PCR SARS COV-2 , najmä ak sa študent zdržiava v oblasti s vyšším výskytom 

COVID-19 v danej krajine (v rizikovej oblasti danej krajiny). V prípade, že sa u študenta objavia 

príznaky - predovšetkým infekcie horných dýchacích ciest, horúčok, poruchy chuti a čuchu, bolesti 

hlavy, zažívacích ťažkostí kontaktuje infolinku UPJŠ na tel. č. +421 948 283 203 alebo mailom na 

corona-virus@upjs.sk  a následne sa riadi pokynmi, ktoré dostane. V prípade, že je potrebná 

karanténa, bude absolvovaná za rovnakých podmienok ako je uvedené v bode 1. 

Detailné údaje o postupe testovania zahraničných študentov LF UPJŠ, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom 

ku špecificite štúdia, ktorá súvisí s pobytom v zdravotníckych zariadeniach  sú uvedené na www 

stránke LF UPJŠ - https://www.upjs.sk/public/media/23463/COVID-

19%20testing%20guidelines%20AY%202020-21.pdf . 
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