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Príkaz rektora č. 20/2020 
k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach  

v čase od 16. 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 aktuálne 
opatrenia ÚVZ SR týmto vydávam nasledovný 

 
príkaz. 

 
1. Na UPJŠ v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) sa s účinnosťou od 16. 11. 2020 končí núdzový 

režim vyhlásený PR č. 17/2020 a obnovuje sa bežný pracovný režim pracovísk a 
stravovacích zariadení UPJŠ vrátane poskytovania stravovania zamestnancom vo 
všetkých výdajniach. 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. 

 
2. S účinnosťou od 16. 11. 2020 sa ruší prísny zákaz pracovných ciest podľa PR č. 

17/2020 a prijímania zahraničných hostí. Zároveň naďalej odporúčam minimalizovať 
pracovné cesty. Prijatie zahraničných hostí,  ako aj návrat zamestnancov na pracovisko 
po príchode zo zahraničia, je možný, ak sú splnené aktuálne platné podmienky pre 
vstup cudzincov, resp. zamestnancov na územie SR podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR  
a ak sa preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie 
starším ako 72 hodín. 

 
3. Ruší sa zákaz prezenčných foriem zasadnutí samosprávnych orgánov a iných aktivít 

samosprávnych orgánov. Prezenčná forma rokovania je možná pre tých členov 
samosprávneho orgánu, ktorí majú negatívny test podľa aktuálne platných usmernení  
vlády SR resp. ÚVZ SR. 

  
4. Výučba v zimnom semestri (ďalej len „ZS“) akademického roka 2020/2021 (ďalej len 

„AR“) sa naďalej 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 
  

5. Univerzita sa uchádza o získanie povolenia na priebežné testovanie na ochorenie 
COVID–19 u študentov a zamestnancov s cieľom umožniť prezenčnú výučbu.  
Prezenčná výučba predmetov, ktoré sú odkázané na prezenčnú formu bude možná na 
základe negatívnych testov u  študentov a učiteľov. Detaily realizácie testovania 
a výučby budú upresnené samostatným príkazom rektora. 

  
6. Ruší sa zákaz realizácie výberových konaní.  Termíny realizácie vyhlásených 

výberových konaní sa však môžu presunúť na obdobie po ukončení  núdzového stavu 
vyhláseného vládou SR. Realizácia  výberového konania je možná len prezenčnou 
formou. Členovia výberovej komisie a uchádzači sa musia preukázať negatívnym testom 
podľa aktuálne platných usmernení  vlády SR resp. ÚVZ SR. 

  
7. 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 do času obsadenia 
pracovného miesta výberovým konaním, najdlhšie do 31. 01. 2021. 

Termín: v texte 
Zodpovední: dekani, vedúci zamestnanci 

 
8. 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 čerpať dovolenku alebo pracovné voľno bez náhrady mzdy. 

Termín: v texte 
Zodpovední: vedúci zamestnanci  
 

9. Povoľujem vstup zamestnancov, študentov a iných osôb na pracoviská a do iných 
priestorov UPJŠ s výnimkou  tých,  ktorí sa nepreukážu platným potvrdením o 
negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 podľa aktuálne platných usmernení  
vlády SR resp. ÚVZ SR alebo potvrdením o ukončení karantény.  

Termín: v texte 
Zodpovední: kvestor, tajomníčky, vedúci zamestnanci                                                                                                 

 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento príkaz nadobúda  účinnosť dňom 16. 11. 2020.  
2. Oboznámenie zamestnancov s povinnosťami vyplývajúcimi  z tohto príkazu zabezpečia  

vedúci zamestnanci. 
 
 
 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
rektor UPJŠ 


