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Príkaz rektora č. 19/2020
k realizáciivýučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase
od 09.11.2020 do 14.11.2020
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 uznesenie
vlády SR zo dňa 04. 11. 2020 o predĺžení zákazu vychádzania a na opatrenia vydané ÚVZ
SRtýmto
týmto vydávam nasledovný

príkaz.
1.

Na UPJŠ v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) naďalej platí núdzový režim vyhlásený PR č.
17/2020 až do 14. 11. 2020.

2.

V období platnosti núdzového režimu naďalej platí zákazslužobných
služobných ciest podľa PR č.
17/2020, 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 režimu.
režimu

3.

Výučba v zimnom semestri ((ďalej len „ZS“)) akademického roka 2020/2021 sa naďalej
bude realizovať dištančne metódou on-line.
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 neb
nebude
ude 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.

Trvá zákazrealizácie
realizácie výberových konaní
konaní,, termíny realizácie vyhlásených výberových
konaní sa presunú na obdobie po ukončení núdzového stavu vyhláseného vládou SR.
V prípade pracovných miest vysokoškolských učiteľov a vedeckovýskumných
zamestnancov, na ktorých sa v období do zrušenia núdzového stavu majú skončiť doby
trvania pracovných pomerov, predĺžiť trvanie pracovných pomerov najdlhšie do 31. 01.
2021.
Termín: v texte
Zodpovední: dekani, vedúci zamestnanci

5.

V období od 09. 11. 2020 do 13. 11. 2020 sa obnovuje čiastočná prevádzka
jedálnís povolenou prípravou a výdajom jedál naTr. SNP 1 a na Moyzesovej 9, platí
zákaz rozvozu jedál. Z toho dôvodu zamestnancom nepatrí nárok na náhradné

stravovanie formou stravných lístkov. Fakulty, ak je to opodstatnené, však môžu
individuálne rozšíriť okruh osôb, ktorým zabezpečia stravovanie formou stravných
lístkov.
Termín: v texte
Zodpovedný: riaditeľ ŠDaJ UPJŠ
6.

V období núdzového režimu od09. 11.2020 do 14. 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 z dôvodu prekážky v práci
na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy v sume 80 % priemerného zárobku
(bez nároku na poskytovanie stravovania v dňoch pracovného voľna) alebo im umožní
čerpanie dovolenky. Vedúci zamestnanec môže určiť zamestnancov, ktorí budú
vykonávať prácu na pracovisku v časovom
harmonograme potrebnom na
zabezpečenie nevyhnutných činností.
Termín: v texte
Zodpovední: vedúci zamestnanci

7.

Zamestnanci, ktorým vznikne povinnosť karantény alebo izolácie, sú povinní túto
skutočnosť oznámiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi a personálnemu útvaru a
zároveň si dohodnúť s vedúcim zamestnancom spôsob realizácie svojich pracovných
povinností v domácnosti. Ak zamestnanec nebude môcť byť k dispozícii
zamestnávateľovi na výkon svojich pracovných činností v plnom rozsahu, zamestnávateľ
ospravedlní neprítomnosť zamestnanca počas jeho osobnej prekážky v práci, ktorou je
karanténne opatrenie alebo izolácia,ak je uznaný lekárom na PN alebo OČR, alebo mu
umožní čerpanie dovolenky.
Termín: v texte
Zodpovední: vedúci zamestnanci

8.

Zakazujem vstup zamestnancov a iných osôb na pracoviská a do iných priestorov
UPJŠ, ktorí sa nepreukážu platnýmpotvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu
alebo platným certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, alebo ktorí
nepredložia potvrdenie o výnimke z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým
alebo RT-PCR testom. Zamestnancom, na ktorých sa vzťahuje zákaz vstupu na
pracoviská, umožní zamestnávateľz dôvodu tejto osobnej prekážky čerpanie dovolenky
alebo na základe dohody s vedúcim zamestnancom výkon práce z domácnosti.
Termín: v texte
Zodpovední: kvestor, tajomníčky, vedúci zamestnanci
Záverečné ustanovenia

1.
2.

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom 05. 11. 2020.
Oboznámenie zamestnancov s povinnosťami vyplývajúcimi z tohto príkazu zabezpečia
vedúci zamestnanci.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ

