Garant: Útvar rektora

Košice 23.10.2020
Č.j. REK 000218/2020-UPA/4464

Príkaz rektora č. 17/2020
k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 26.10. do 30.10.2020 na
UPJŠ v Košiciach
V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na čl. 4 ods. 3
Organizačného poriadku UPJŠ v Košiciach v platnom znení a na základe opatrení

vyhlásených Vládou SR zo dňa 22.10.2020 a v záujme ochrany zdravia všetkých
zamestnancov UPJŠ vydávam nasledovný
príkaz.

1. S účinnosťou od 26. 10.2020 prechádza Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
všetky jej súčasti (ďalej „univerzita“) do „núdzového“ režimu činnosti.
2. Poverujem členov Vedenia UPJŠ, dekanov fakúlt, riaditeľov UP, kvestora, vedúceho
Prevádzkového úseku R UPJŠ, aby v priebehu 23.10.2020 zabezpečili tento núdzový
režim prevádzky univerzity až do 2.11.2020, resp. do termínu určeného rozhodnutím
Monitorovacej a koordinačnej rady UPJŠ (MaKR UPJŠ), ktorej zasadnutie zvolávam
26.10.2020 od 13.00 h.
Termín: ihneď a stály
Zodpovední: v texte
3. Vydávam príkaz na zabezpečenie nutných opatrení k chodu univerzity po stránke
prevádzky i pokračovania online výučby.
Termín: ihneď a stály
Zodpovední: vedúci zamestnanci
4. V dňoch 26.10.- 30.10. 2020 určujem prácu formou „homeoffice“ pre všetkých
zamestnancov univerzity s výnimkou nevyhnutných služieb v rámci prevádzky budov,
resp. prevádzky výskumnej a vzdelávacej infraštruktúry.
5. Zamestnanci v uvedenom období majú nárok na plný funkčný plat. Na pracoviskách
sa v uvedenom týždni môžu zdržiavať okrem akademických funkcionárov len vedúci
zamestnanci a nimi poverení zamestnanci UPJŠ.

6. Dňa 26.10.2020 od 13.00 h sa uskutoční zasadnutie MaKR UPJŠ, na ktorom budú
vydané pokyny k výučbe v mesiaci november 2020 i upresnenie pracovno-právnych
otázok vo väzbe na výkon práce a celoplošné testovanie občanov.
7. Poverujem dekanov fakúlt a riaditeľov UP, kvestora a vedúceho prevádzky aby
o tomto príkaze bezodkladne v priebehu 23.10.2020 informovali zamestnancov
univerzity.
Termín: ihneď a stály
Zodpovední: v texte
8. Naďalej pokračuje online výučba, avšak učitelia zabezpečia prednášky a semináre zo
svojich domovov, nie z pracoviska. Výnimku môže povoliť príslušný vedúci pracoviska.
9. Sekretariáty rektora a dekanov fakúlt, ako aj administratíva Rektorátu a dekanátov
fakúlt, podobne ako činnosť prevádzkových oddelení bude realizovaná v redukovanom
režime podľa usmernenia kvestora, tajomníkov fakúlt, resp. vedúcich kancelárií.
10. V týždni od 26.10. do 30.10. 2020 zastavujem výdaj stravy. Kvestor a tajomníci fakúlt
zabezpečia náhradné stravovanie formou stravných lístkov.
Termín: ihneď a stály
Zodpovední: v texte
11. S okamžitou platnosťou vydávam zákaz realizácie domácich i zahraničných
pracovných ciest. Výnimka je možná len v prípade plnenia úloh celospoločenského
významu a povoľuje ju rektor, resp. dekan fakulty.
12. Vstup do budov univerzity je povolený len pre zamestnancov univerzity resp. pre
zamestnancov dodávateľských firiem, ktoré realizujú stavebné práce alebo služby na
základe zmlúv.
Záverečné ustanovenia
Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom 23.10.2020 a bude aktualizované závermi z rokovania
MaKR UPJŠ.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ

