
 

 

Garant: Útvar rektora R UPJŠ  Košice 25. 05. 2020 

Č.j. REK000425/2020-UPA/1558 

 

Príkaz rektora č. 9/2020 na uvoľnenie prijatých 

opatrení v súvislosti s krízovou situáciou v súvislosti so šírením 

ochorenia COVID-19  

Na základe záverov Ústredného krízového štábu SR a opatrení Hlavného hygienika SR 
v zmysle aktualizácie zo dňa 19. mája 2020 a odporúčaní Krízového štábu pre monitorovanie, 
vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu 
COVID-19 na UPJŠ v záujme ochrany života a zdravia študentov a zamestnancov univerzity, 
ktorých ohrozenie je  zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým 
koronavírusom  

n a r i a ď u j e m  

v období od 25. 05. 2020 uvoľnenie opatrení prijatých na UPJŠ v Košiciach takto:  
 
1. Výučba v LS AR 2019/2020 na UPJŠ bola úspešne ukončená dňom 15.5.2020 online 

vzdelávaním.  
 
2. Umožňujem prezenčnú realizáciu vedeckého programu doktorandov na 

experimentálnych i teoretických pracoviskách podľa rozhodnutia školiteľov pri dodržiavaní 
hygienických opatrení.  
Zodpovední: dekani fakúlt a riaditeľ TIP 
 

3. Umožňujem prezenčnú realizáciu vedeckého programu tvorivých zamestnancov na 
experimentálnych i teoretických pracoviskách pri dodržiavaní hygienických opatrení.  
Zodpovední: dekani fakúlt a riaditeľ TIP 
 

4. Od 1.6.2020 až do začiatku hlavných prázdnin umožňujem  realizovať prezenčne výučbu 
špecializovaných kurzov napr. v rámci celoživotného vzdelávania, certifikovaných kurzov 
a pod. v malých skupinách s maximálnym počtom do 15 uchádzačov po individuálnom 
zvážení rektora a dekana.  
Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľ CCVaPP 
 

5. Štátne záverečné skúšky a skúšky počas skúšobného obdobia realizovať postupom 
podľa Rozhodnutia rektora  č. 10/2020 a následných usmernení dekanov fakúlt 
a riaditeľky UTVaŠ.  
Zodpovední: dekani fakúlt UPJŠ, riaditeľka UTVaŠ 
 

6. S účinnosťou od 01. 06. 2020 vykonávať prácu na fakultách a univerzitných pracoviskách 
pri dodržaní všetkých aktuálne platných opatrení prijatých ÚVZ SR a MZV SR v súvislosti 
s ochorením COVID-19 (ďalej len „hygienických opatrení“). V termíne do 28. 05. 2020 
dohodnúť so zamestnancami (neplatí pre tvorivých zamestnancov) rozvrhnutie 



pracovného času na mesiac jún 2020 na prácu na pracovisku. Tvoriví zamestnanci si 
môžu dohodnúť prácu z domácnosti s vedúcim pracoviska priebežne podľa potreby 
a charakteru práce. Práca z domácnosti nezakladá nárok na náhradné stravovanie 
formou stravných lístkov, okrem osobitných prípadov, ktoré posúdi rektor a dekan pre 
zamestnancov na fakulte. V prípadoch, ak nie je možné u ostatných kategórií 
zamestnancov pri výkone práce zabezpečiť na pracovisku dodržanie hygienických 
opatrení, poskytnúť zamestnancovi za pracovné dni mesiaca, v ktorých nevykonáva 
prácu na pracovisku pracovné voľno z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, pri 
ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, 
najmenej však v sume minimálnej mzdy.  
Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia pracovísk UPJŠ a kvestor UPJŠ 

 
7. Trvá zákaz uskutočňovania hromadných podujatí s počtom účastníkov nad určenou 

hranicou podľa hygienických opatrení.  
Zodpovední: dekani fakúlt, kvestor a riaditelia UP  
 

8. Ruším zákaz realizovať prezenčné zasadnutia samosprávnych orgánov univerzity a jej 
fakúlt. Prezenčne sa môžu  uskutočňovať aj pracovné stretnutia, pracovné porady na 
všetkých organizačných útvaroch a pracoviskách univerzity pri prísnom dodržiavaní 
hygienických opatrení.  
Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia pracovísk, kvestor UPJŠ, predsedníčka 
Akademického senátu UPJŠ, predseda Správnej rady UPJŠ, reprezentácie študentských 
spolkov 
 

9. Ruším zákaz realizácie výberových konaní. S účinnosťou od 25. 05. 2020 sa môžu 
výberové konania vyhlásiť, v prípade pracovných miest, na ktorých boli predĺžené 
pracovné pomery z dôvodu zákazu realizácie výberových konaní, vyhlásiť výberové 
konania v čo najkratšom čase. Realizácia všetkých foriem výberových konaní sa môže 
vykonávať prezentačnou formou pro prísnom dodržaní hygienických opatrení.  
Zodpovední: dekani fakúlt 

 
10. V nevyhnutných prípadoch ruším zákaz vycestovania zamestnancov do zahraničia 

a prijímania zahraničných hostí podľa zásad a usmernení UVZ SR. Zahraniční hostia 
môžu byť prijímaní najmä na krátkodobé pobyty pri dodržaní hygienických opatrení 
a aktuálnych podmienok stanovených pre pobyty zahraničných osôb. Zamestnanci pri  
realizácii ZSC sú povinní prísne dodržiavať hygienické opatrenia a platné podmienky 
karantény po návrate podľa opatrení ÚVZ SR.  
Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia pracovísk UPJŠ a kvestor UPJŠ 

 
11. Zamestnancom a študentom ktorí mohli byť v kontakte s osobami, ktoré javili príznaky 

ochorenia  nariaďujem dodržiavať hygienické opatrenia a karanténne opatrenia prijaté 
ÚVZ SR. 
Zodpovední: dekani fakúlt 

 
12. Je možné operatívne prispôsobovať  obmedzenia v stravovacích zariadeniach UPJŠ 

a  pre prevádzku Učebno-výcvikového zariadenia Danišovce podľa usmernení Hlavného 
hygienika SR. 
Zodpovední: riaditeľ ŠDaJ UPJŠ, tajomníčky fakúlt a kvestor UPJŠ 

 
13. Naďalej dodržiavať a prispôsobovať obmedzený režim ubytovania v  ŠDaJ v správe UPJŠ 

podľa usmernení Hlavného hygienika SR. 
Zodpovedný: riaditeľ ŠDaJ UPJŠ 

 
14. Umožňujem výkon činnosti športových klubov na športoviskách v správe UPJŠ. 

Zodpovední: kvestor a riaditeľka UTVaŠ 



 
15. Naďalej dodržiavať prísny denný hygienický režim priestorov a osôb na pracoviskách 

UPJŠ podľa platných hygienických opatrení. 
Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia pracovísk UPJŠ a kvestor UPJŠ 
 

16. Naďalej 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, ktorí neevidujú svoju dochádzku elektronicky 
a prídu na pracoviská, sú povinní zaevidovať príchod a odchod na príslušnom 
pracovisku.  Iné osoby sú povinné zaevidovať príchod a odchod na vrátniciach budov 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 25. 05. 2020. 
 
 

 
 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

       rektor 


