
 

 

Garant: Útvar rektora R UPJŠ  Košice 16. 06. 2020 

Č.j. REK000425/2020-UPA/1558 

 

Príkaz rektora č. 11/2020, 
ktorým sa vydávajú opatrenia v súvislosti  s uvoľňovaním opatrení 

prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19  
 

V nadväznosti na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“)  č. 
OLP/4825/2020 zo dňa 09.06.2020 a č. OLP/4738/2020 z 10.06.2020 
 

n a r i a ď u j e m  

v období od 11. 06. 2020 dodržiavanie nasledovných opatrení na UPJŠ v Košiciach takto:  
 
1. Pohyb v priestoroch interiéru budov  

1.1 Všetkým osobám sa zakazuje do odvolania  pohybovať sa  v priestoroch interiérov 
budov vo vlastníctve UPJŠ Košice bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) 
ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou: 

 
- osôb so závažnými poruchami autistického spektra, 
- pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa 

alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 
- poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok, 
- osoby pri výkone športu, 
- zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, 

alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa 
nachádza na pracovisku sám. 

 

1.2 Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov 
s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre 
osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi 
nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre. 
 

2. Prevádzka vozidiel 
- naďalej vykonávať dezinfekciu priestorov motorového interiéru vozidla po každom 

cestujúcom a to určeným dezinfekčným prostriedkom, 
- cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, 
- počas jazdy cestujúci má mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty, 
- odporúčame oddelenie priestorov vodiča od priestoru cestujúceho.  

 
3. Pri prevádzke stravovacích zariadení UPJŠ  dodržiavať nasledovné: 

 

- vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom stravníkovi, 
- pri umývaní  stolového riadu (taniere, príbory, poháre) je potrebné dodržiavať 

požiadavky uvedené v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri 



ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím 
kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,  

- obsluhujúci personál používa tvárové rúška, zamestnanec v pokladni pravidelne si robí 
dezinfekciu rúk,  

- príbor nesmie byť voľne dostupný pre stravníkov, ale má byť zabalený do papierovej 
servítky,  

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými 
utierkami,  

- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),  
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu, 
- stravníci sú povinní v interiéri stravovacieho zariadenia naďalej nosiť rúška, ktoré si 

môžu zložiť na čas potrebný na konzumáciu jedla. Preto označenie vstupu do objektu 

len s rúškom bude naďalej umiestnené pri vstupe  až  do odvolania, 

- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m - odporúčanie, 
- dodržiavať odstup 2 m medzi stolmi určenými pre stravníkov - odporúčanie. 

 
 

4. Pri prevádzke telocviční dodržiavať nasledovné: 
 

- zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty, 
- viesť evidenciu osôb, ktoré využívajú telocvične UPJŠ a jej súčasti (sprchy, WC...) 

a túto  evidenciu po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať - skartovať. Evidencia zväčša 
obsahuje okrem dátumu a času aj meno a priezvisko osoby, telefónny kontakt pre 
prípad potreby informovania alebo upozornenia, ak by sa rozšíril koronavírusu 
v objektoch UPJŠ.  

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 
- v telocvični ako aj sociálnych zariadeniach naďalej zabezpečovať časté upratovanie, 

čistenie a dezinfekciu dotykových plôch (napr. kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné 
batérie, skrinky v šatni, používané športové náradie a pomôcky), umývanie podláh na 
vlhko každý deň resp. v deň využívania zariadení priestorov budov v užívaní ÚTVaŠ 
UPJŠ, 

- vykonávať časté a intenzívne vetranie priestorov telocvične a sociálnych zariadení 
najmä otvorením okien, aj v priestoroch s núteným vetraním, 

- vstup osôb do interiérov budov v užívaní ÚTVaŠ UPJŠ  len s prekrytím horných 
dýchacích ciest, 

- pri vchode do zariadenia zabezpečiť  dezinfekciu rúk. 
- na dezinfekciu použiť  dezinfekčný prostriedok s virucídnym účinkom, 
- počet osôb  v zariadení v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jednej osoby 

na 10m2 z plochy zariadenia - odporúčanie.  
 

5. Pri usporadúvaní hromadných podujatí nariaďujem dodržiavať nasledovné 
povinnosti: 

 
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 

cestami (napríklad rúško, šál šatka), 
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh 

a predmetov, 
- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, 

resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho 

respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba 
povinná zostať v domácej izolácii, 

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky 

kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 



- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových 
papierových obrúskov, 

- zákaz podávania rúk, 
- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov 

hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí 
pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, 
umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby 
školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že 
tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 

- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej 
domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom 
sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, 

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 
- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri. 

 
 

6. Realizácia zahraničných služobných ciest, pobytov v rámci programu Erasmus +, 
prijímanie zahraničných hostí 
 

6.1 ruším zákaz: 

a)  zahraničných služobných ciest do tzv. bezpečných krajín, 
b) realizácie pobytov v rámci programu Erasmus + do tzv. bezpečných krajín. 

6.2 obnovujem prijímanie zahraničných hostí na UPJŠ v Košiciach, ktorí prichádzajú z 
tzv. bezpečných krajín. 

6.3 Zoznam tzv. bezpečných krajín je uvedený v Prílohe č. 1 tohto príkazu. 
6.4 Vo výnimočnom prípade, ak zamestnancami UPJŠ na základe povolenia rektora UPJŠ 

bude realizovaná zahraničná služobná cesta do oblastí mimo zoznamu tzv. 

bezpečných krajín je zamestnanec povinný pri príchode do SR preukázať sa 
negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, a to príslušnému 
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR, ktorému je potrebné prihlásiť 
sa hneď po príchode domov. Následne zamestnanci zotrvajú v domácej izolácii. 
Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR zmanažuje, aby tieto 
osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. 
Ak bude výsledok testu negatívny, domáca izolácia sa skončí. 

 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom 16.06.2020 a je záväzný pre všetkých 
zamestnancov UPJŠ v Košiciach. 

2. Nedodržanie ustanovení tohto príkazu bude považované za závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

3. Aj po skončení núdzového stavu na Slovensku zostávajú na UPJŠ v Košiciach v platnosti  
ustanovenia Príkazu rektora č. 9/2020, č.j. REK000425/2020-UPA/1558 s výnimkou 
bodov 7. a 10., Príkazu rektora č. 8/2020, č.j. REK000425/2020-UPA/143 a Rozhodnutia 
rektora č. 10/2020, č.j. REK000231/2020-UPA/1251. 

 
 
 
 
 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

 rektor UPJŠ 

  



Príloha č. 1 k PR č. 11/2020 

 

 

Zoznam tzv. bezpečných krajín 

 

 

- Česká republika 

- Maďarsko 

- Rakúsko 

- Lichtenštajnsko 

- Nemecko  

- Slovinsko  

- Švajčiarsko 

- Dánsko  

- Estónsko  

- Lotyšsko 

- Litva  

- Fínsko 

- Nórsko  

- Bulharsko  

- Grécko 

- Chorvátsko 

- Malta  

- Cyprus 

- Island 

 


