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Garant: Útvar rektora R UPJŠ Košice 12.10.2020 

Č.j. REK000425/2020-UPA/4205 

 

 

Príkaz rektora č. 16/2020 

na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ 
v Košiciach 

 

Na základe ustanovení čl. 4 Organizačného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) so zreteľom na aktuálne platné opatrenia a rozhodnutia Úradu 
verejného zdravotníctva SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,  odporúčania 
MŠVVaŠ SR a v zmysle záverov  zo zasadnutia Monitorovacej a koordinačnej rady zo dňa 
12.10.2020 vydávam tento  
 

p r í k a z   r e k t o r a. 

 
1. Od 14.10.2020 do 6.11.2020 sa na UPJŠ realizuje výučba len dištančnou metódou. 

Dekani fakúlt poveria garantov ŠP, aby s vyučujúcimi pripravili všetky klinické a praktické 
cvičenia tak, aby ich študenti od 9.11.2020 mohli absolvovať v zintenzívnenom režime. 
Odporúčam vyučujúcim  upraviť obsah a formu cvičení tak, aby sa mohli absolvovať 
blokovo, formou názorných prezentácií, predprípravou experimentálnych dát pre 
následné spracovanie a pod. Až do 6.11.2020 sa odporúča v rozvrhu hodín nahradiť 
cvičenia prednáškami a tak následne vytvoriť priestor pre experimentálnu výučbu v závere 
semestra.  

 
2. Bloková praktická výučba študentov 6. ročníka LF UPJŠ sa realizuje podľa 

harmonogramu určeného dekanom.  
 
3. Ak sa epidemiologická situácia do 9.11.2020 nezlepší a nebude možný návrat k 

prezenčnej výučbe (najmä praktických cvičení), resp. organizačne sa  nebude dať 
zabezpečiť výučba experimentálnych predmetov v intenzívnom režime, univerzita a jej 
fakulty zabezpečia výučbu nezrealizovaných predmetov súbežne počas skúšobného 
obdobia.  Počas online výučby odporúčam v prebiehajúcom semestri ukladať úlohy 
študentom k priebežnému štúdiu tak, aby väčšinu predmetov bolo možné  klasifikovať na 
základe výsledkov priebežnej klasifikácie. 

 

4. Zasadnutia samosprávnych orgánov je možné realizovať prezenčnou formou pri dodržaní 
prísnych hygienických pravidiel, odporúčam však uprednostniť formu zasadnutí 
prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.  
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5. Ukladám povinnosť slovenským študentom s výnimkou interných doktorandov a  

študentov 6. ročníka LF postupne opustiť ŠD v týždni od 12.10.2020 do 16.10.2020.  
Ďalšie výnimky ubytovania študentov v ŠD v osobitných prípadoch sú možné len so 
súhlasom rektora a dekana. Opustenie ubytovania zatiaľ bude trvať do 9.11.2020. 
Zahraničným študentom odporúčam zostať v ŠD, naďalej umožniť ich ubytovanie.  
O možnosti prezenčnej formy výučby a opätovnom ubytovaní od  9.11.2020 rozhodne 
Monitorovacia a koordinačná rada UPJŠ. Výška poplatku za ubytovanie v období 
opustenia ubytovania bude upravená rozhodnutím rektora. Univerzita bude rokovať 
o znížení poplatkov so všetkými zmluvnými  poskytovateľmi ubytovania. 

 
Zodpovední: riaditeľ ŠDaJ, dekani fakúlt 
Termín: ihneď a stály 
 

6. Zahraničným študentom v rámci mobilitných programov odporúčam zvážiť pobyt v SR 
vzhľadom na charakter zapísaných  predmetov a možnosti ich absolvovania online 
formou na UPJŠ. 
 
Zodpovední: prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu, dekani fakúlt 
Termín: ihneď a stály 
 

7. S účinnosťou od 19.10.2020 obmedzujem režim priamej konzumácie jedál v stravovacích 
zariadeniach UPJŠ podľa usmernenia RUVZ. V prípade potreby jedálne zabezpečia výdaj 
stravy na objednávku alebo na voľný výber  do prenosných obalov. 
 
Zodpovední: riaditeľ ŠDaJ UPJŠ, tajomníčky fakúlt a kvestor UPJŠ 
 

8. S účinnosťou od 15.10.2020 do 9.11.2020 povoľujem skrátenie  otváracích hodín 
pracovísk UK UPJŠ v rozsahu podľa určenia riaditeľky UK UPJŠ.  
 
Zodpovedná: riaditeľka UK UPJŠ 
 

9. S účinnosťou od 15.10.2020 do 9.11.2020 ruším sprístupnenie BZ UPJŠ pre verejnosť, 
rušia sa otváracie hodiny.  
 
Zodpovedný: riaditeľ BZ UPJŠ 
 

10. S účinnosťou od 15.10.2020 do 9.11.2020 obmedzujem režim UVZ Danišovce výlučne na 
poskytovanie ubytovania podľa usmernenia RUVZ. 
 
Zodpovedný: riaditeľ UVZ Danišovce 
  

11. Odporúčam pracovné povinnosti tvorivých zamestnancov a doktorandov ukladať a 
plánovať s podporou práce z domácnosti v období od 15.10. 2020 do 9.11.2020 tak, aby 
sa minimalizoval pohyb zamestnancov na pracoviskách. 

 
Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia pracovísk UPJŠ a kvestor UPJŠ    

 
12. V termíne od 15.10.2020 do 9.11.2020 dohodnúť so zamestnancami rozvrhnutie 

pracovného času na prácu na pracovisku alebo výkon práce z domácnosti zamestnanca, 
ak to dohodnutý druh práce umožňuje. Poskytnúť zamestnancovi za pracovné dni 
mesiaca, v ktorých nevykonáva prácu na pracovisku alebo z domácnosti 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.  
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Vedúci zamestnanci zabezpečia organizáciu výkonu tvorivej i administratívnej činnosti 
kombináciou práce z domácnosti i prezenčne tak, aby sa nenarušila kontinuita VVČ i 
ďalších činností a zároveň aby sa minimalizoval pobyt zamestnancov na pracoviskách. 

 
Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia pracovísk UPJŠ a kvestor UPJŠ 

 
13. Ukladám povinnosť zabezpečiť posilnené bezpečnostné opatrenia pre zamestnancov, 

ktorí frekventovane priamo komunikujú so študentmi (UK a jej pracoviská, študijné 
oddelenia, referát AIO....). Odporúčam, aby študenti maximálne využívali elektronickú 
komunikáciu so študijnými oddeleniami a minimalizovali návštevu všetkých pracovísk. Do 
9.11.2020 povoľujem, aby fakulty obmedzili rozsah úradných a otváracích hodín. 
 
Zodpovední: riaditelia pracovísk UPJŠ, kvestor UPJŠ, tajomníčky fakúlt 
Termín: ihneď a stály 

 
14. Naďalej trvá povinnosť pre študentov,  zamestnancov a iné osoby nosiť všade vo 

vnútorných i vonkajších priestoroch univerzity rúško. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích 
ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do areálu 
univerzity a v prípade príznakov ochorenia riadiť sa pokynmi podľa infografiky. 
 
Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia pracovísk UPJŠ a kvestor UPJŠ    
T: ihneď a stály 

 
Záverečné  ustanovenia 

 
 
15. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom 12.10.2020. 

 
 

 
 
 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

       rektor 
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