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Príkaz rektora č. 18/2020
k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 02.11.2020 do 08.11.2020
na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
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 v nadväznosti na závery zo
zasadnutia Monitorovacej a koordinačnej rady UPJŠ v Košiciach, konanej dňa 26. 10. 2020
týmto vydávam nasledovný

príkaz.

1.
2.

3.

Na UPJŠ platí núdzový režim vyhlásený PR č. 17/2020 až do 08. 11. 2020.
V období platnosti núdzového režimu platí zákaz služobných ciest podľa PR č. 17/2020,
zákaz výberových konaní, zákaz prezenčných foriem zasadnutí samosprávnych orgánov
a iných aktivít samosprávnych orgánov a neodporúča sa uzatváranie nových pracovných
pomerov. Naďalej platí obmedzenie prijímania zahraničných hostí, termíny zahraničných
návštev sa odporúča presunúť na obdobie po ukončení núdzového stavu.
Výučba v zimnom semestri (ZS) akademického roka 2020/2021 sa bude realizovať
dištančne metódou on-line. Po ukončení núdzového stavu vyhláseného Vládou SR, môžu
fakulty a univerzitné pracoviská určiť harmonogramy praktickej výučby pri dodržaní
prísnych hygienických podmienok podľa vývoja epidemiologickej situácie. Praktickú
výučbu, ktorú nebude možné zrealizovať v čase trvania ZS určenom harmonogramom
AR, je možné plánovať aj v čase skúškového obdobia za zimný semester. Metódy a formy
realizácie skúšok a štátnych skúšok budú upresnené včas pred skončením semestra
s ohľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie.
Termín: v texte
Zodpovední: dekani fakúlt
riaditelia pracovísk

4.

So zamestnancami, ktorých pracovné pomery majú termín skončenia v období platnosti
núdzového stavu, sa môže dohodnúť predĺženie pracovného pomeru najdlhšie do
31.1.2021. Termíny realizácie vyhlásených výberových konaní sa presunú na obdobie po
ukončení núdzového stavu.
Termín: v texte
Zodpovední: vedúci zamestnanci

5.

Počas núdzového režimu UPJŠ v období do 08.11.2020 zamestnávateľ nebude
poskytovať stravovanie, zabezpečí náhradné stravovanie formou stravných lístkov.
Termín: v texte
Zodpovední: vedúci zamestnanci

6.

V období do 8.11.2020 budú zamestnanci, ktorým to umožňuje druh práce dohodnutý v
pracovnej zmluve, vykonávať prácu z domácnosti. Zamestnancom, ktorým dohodnutý
druh práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti, zamestnávateľ poskytne
pracovné voľno s náhradou mzdy vo výške 100 % funkčného platu. S účinnosťou od
9.11.2020 sa obnovuje bežný pracovný režim pracovísk a stravovacích zariadení.
Termín: v texte
Zodpovední: vedúci zamestnanci

7.

V období od 9.11.2020 zamestnanci, ktorým vznikne povinnosť karantény (alebo
dobrovoľnej karantény), sú povinní túto skutočnosť oznámiť príslušnému personálnemu
útvaru, zároveň si dohodnúť s príslušným vedúcim zamestnancom spôsob realizácie
svojich pracovných povinností. Ak zamestnanec nebude môcť byť k dispozícii
zamestnávateľovi na výkon svojich pracovných činností v plnom rozsahu v domácnosti,
môže požiadať o dovolenku, využiť možnosť OČR alebo PN, alebo pracovné voľno
s náhradou vo výške 80% funkčného platu.
Termín: v texte
Zodpovední: zamestnanci UPJŠ
vedúci zamestnanci

Záverečné ustanovenia
Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom 26.10.2020.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ

