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Príkaz rektora č. 3/2020 na prijatie 

opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 

na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach 
 

Na základe odporúčaní Krízového štábu pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie 
a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 v záujme 
predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na UPJŠ 

 

p r i k a z u j e m 

 
v období do 29. marca 2020:  
 
1. Prerušenie prezenčnej výučby, ktoré trvá od 10 .03. 2020, sa predlžuje na obdobie do 29. 

03. 2020 na všetkých troch stupňoch štúdia. Pedagogický proces bude v tomto období 
naďalej prebiehať dištančne, formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou. 
Podrobnosti stanovia dekani fakúlt, riaditelia univerzitných pracovísk a nimi poverené 
osoby. 
Zodpovední: dekani fakúlt UPJŠ, riaditelia pracovísk UPJŠ 

 
2. Dohodnúť na obdobie do 29. 03. 2020 so zamestnancami prácu doma v zmysle § 52 ods. 

5 Zákonníka práce alebo poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno v zmysle § 141 ods. 
3 písm. b) Zákonníka práce. Uvedené sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich 
na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne na iných zamestnancov, 
ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných 
za plnenie tohto príkazu.  
Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia pracovísk UPJŠ a kvestor UPJŠ 

 
3. Zrušiť všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov a zrušiť všetky 

hromadné podujatia organizované súčasťami UPJŠ v priestoroch UPJŠ. 
Zodpovední: dekani fakúlt UPJŠ, riaditelia pracovísk, kvestor UPJŠ, predsedníčka 
Akademického senátu UPJŠ, predseda Správnej rady UPJŠ, reprezentácie študentských 
spolkov 

 
 



4. Zrušiť všetky zahraničné pracovné cesty a prijímanie zahraničných hostí do odvolania, 
výnimky povoľuje rektor alebo dekani fakúlt. Zamestnancom po návrate zo zahraničia 
a zamestnancom, ktorí mohli  byť v kontakte s osobami po návrate zo zahraničia, 
nariaďujem prácu doma resp. pracovné voľno s náhradou mzdy v trvaní 14 kalendárnych 
dní a postupovať podľa usmernení Hlavného hygienika SR.  
Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia pracovísk UPJŠ a kvestor UPJŠ 

 
5. Zahraničným študentom na UPJŠ odporúčam v období do 29. marca 2020 nevycestovať 

do rizikových zahraničných oblastí. V prípade nerešpektovania tohto odporúčania 
nariaďujem povinnú karanténu po návrate v trvaní 14 kalendárnych dní a postupovať 
podľa usmernení Hlavného hygienika SR a zároveň v súlade s vnútornými predpismi 
UPJŠ, je neúčasť študenta na výučbe počas takto vzniknutej karantény považovaná za 
závažné porušenie povinnosti  študenta a študent nemá právo na ospravedlnenie 
neúčasti na výučbe. 
Zodpovední: dekani fakúlt 

 
6. Prerušiť prevádzku všetkých stravovacích zariadení UPJŠ a zabezpečiť náhradné 

stravovanie zamestnancov formou stravných lístkov. Prerušiť prevádzku Učebno-
výcvikového zariadenia Danišovce. 
Zodpovední: riaditeľ ŠDaJ UPJŠ, tajomníčky fakúlt a kvestor UPJŠ 

 
7. Odporúčam opustiť ubytovacie zariadenia UPJŠ ubytovanými študentmi s výnimkou 

ubytovaných hostí a zahraničných študentov vrátane účastníkov mobilít.  
Zodpovedný: riaditeľ ŠDaJ UPJŠ 

 
8. Sprísniť denný hygienický režim priestorov a osôb na pracoviskách UPJŠ podľa 

odporúčaní MZ SR. 
Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia pracovísk UPJŠ a kvestor UPJŠ 
 

9. Viesť prísnu evidenciu zamestnancov a iných osôb v budovách UPJŠ.  Vedie sa povinne 
evidencia príchodov a odchodov v elektronickom systéme na pracoviskách, ktoré majú 
elektronickú evidenciu. Zamestnanci (aj iné osoby), ktorí neevidujú svoju dochádzku 
elektronicky a prídu na pracoviská, sú povinní zaevidovať príchod a odchod v spoločnej 
knihe príchodov a odchodov na otvorenej vrátnici budovy v príslušnom areáli tak, aby bola 
u zamestnávateľa k dispozícii informácia o prítomnosti zamestnancov či iných osôb v 
budove.  
Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia pracovísk UPJŠ a kvestor UPJŠ    

 
 
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom 16. 03. 2020. 
 
  
 
 
 
 

 
 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., v.r. 
       rektor 


