Garant: Útvar rektora

Košice 14. 12. 2020
Č.j.: REK000425/2020-UPA/5173

Príkaz rektora č. 21/2020
k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach
v čase od 21.12. 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.
2.

Na UPJŠ v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) sa s účinnosťou od 21. 12. 2020 obnovuje
núdzový režim vyhlásený PR č. 17/2020.
Poverujem členov Vedenia UPJŠ, dekanov fakúlt, riaditeľov UP, kvestora, vedúceho
Prevádzkového úseku R UPJŠ, aby v priebehu 51. týždňa zabezpečili tento núdzový
režim prevádzky univerzity až do 10.01.2021, resp. do termínu určeného rozhodnutím
Monitorovacej a koordinačnej rady UPJŠ (MaKR UPJŠ).
Termín: v texte
Zodpovední: v texte

3. Vedúci Prevádzkového úseku R UPJŠ zabezpečí prevádzku objektov univerzity podľa
požiadavky na aktuálne zimné a údržbárske práce.
Termín: ihneď a stály
Zodpovední: vedúci zamestnanci
4. Nariaďujem udržiavanie prísnych protiepidemiologických opatrení.
Termín: ihneď a stály
Zodpovední: vedúci zamestnanci
5. Počas núdzového režimu sa obnovuje povinná evidencia cudzích osôb prichádzajúcich do
budov UPJŠ.
Termín: ihneď a stály
Zodpovední: vedúci zamestnanci
6.

Vydávam príkaz na zabezpečenie nutných opatrení k chodu univerzity po stránke
prevádzky i pokračovania dištančnej formy výučby. Vzhľadom na aktuálny vývoj

epidemiologickej situácie prezenčná výučba neskončených experimentálnych predmetov
počas skúšobného obdobia ZS v tomto AR nie je možná. Prezenčnú výučbu je možné
začať až v letnom semestri AR 2020/2021, ak to aktuálna epidemiologická situácia dovolí.
7.

Ukladám rozvrhárom hodín na fakultách, aby včas pripravili alternatívu RH LS AR
2020/21 tak, aby v prípade potreby, výučba mohla začať najprv teoretickými disciplínami
dištančnou metódou a následne blokovo bola realizovaná praktická výučba prezenčnou
metódou.
Termín: ihneď a stály
Zodpovední: rozvrhári na
fakultách

8.

Práce na projektoch za fyzickej účasti zainteresovaných zamestnancov a doktorandov sú
povolené, za podmienky občasného pretestovania a čestného vyhlásenia o
bezinfekčnosti.
Termín: ihneď a stály
Zodpovední: vedúci zamestnanci

9.

Skúšobné obdobie začína podľa harmonogramu. Skúšať je možné prezenčnou
i dištančnou metódou za súčasného dodržania nasledovných podmienok:
Skúšajúci zverejní všetky termíny (i predtermíny) skúšok najneskôr v poslednom týždni
výučbovej časti semestra, pričom termíny musia byť vypísané v dostatočnom počte a
rovnomerne rozložené na celé skúškové obdobie. Pri termíne skúšky musí byť uvedené,
či sa uskutoční prezenčnou (spravidla ústna alebo praktická skúška) alebo dištančnou
metódou. Pri skúške konanej prezenčne je povinnosťou skúšajúceho i študenta preukázať
sa negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie starším ako 72 hodín,
alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3
mesiace. Maximálny počet študentov pri jednom termíne prezenčnej skúšky je 5, alebo
je zabezpečený časový rozvrh skúšky tak, aby sa minimalizoval počet prítomných do
počtu maximálne 5 . Evidencia všetkých termínov a prihlásených študentov sa realizuje
výlučne prostredníctvom AIS. Skúšajúci môže ponúknuť striedanie formy skúšania počas
skúšobného obdobia, môže sa však rozhodnúť len pre dištančnú metódu. Ak vyučujúci
preferuje prezenčné skúšanie a študent vyslovene požiada o dištančnú metódu, musí mu
skúšajúci vyhovieť.
Termín: ihneď a stály
Zodpovední: vedúci zamestnanci

10. V dňoch 28.12.2020 – 31.12.2020 v súlade s ust. Čl. 25 ods. 3 účinnej Kolektívnej zmluvy,
v znení jej Dodatku č. 1 určujem hromadné čerpanie dovolenky. V nevyhnutných
prevádzkových dôvodoch výnimku povoľuje rektor UPJŠ.
11. V dňoch 21.12.2020 – 10.01. 2021, s výnimkou dní podľa ods. 10 tohto príkazu,
nariaďujem prednostne vyčerpať plánovanú dovolenku za rok 2020.
V prípade, ak zamestnanec UPJŠ dovolenku už vyčerpal určujem v čase uvedenom
v tomto odseku prácu v režime „home office“ s výnimkou zabezpečenia:
a) nevyhnutných služieb v rámci prevádzky budov,
b) prevádzky výskumnej a vzdelávacej infraštruktúry,
c) nevyhnutných ekonomických a administratívnych prác súvisiacich s ukončením roka
2020.
Zamestnanci, ktorí budú pracovať v režime „home office“ uvedenom období majú nárok
na plný funkčný plat. Zamestnanci, ktorým dohodnutý druh práce neumožňuje pracovať
v režime „home office“ majú nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy vo výške 80 %
priemernej mzdy.

Na pracoviskách sa v danom čase môžu zdržiavať okrem akademických funkcionárov
len vedúci zamestnanci a nimi poverení zamestnanci UPJŠ.
Termín: ihneď a v texte
Zodpovední: vedúci zamestnanci
12. 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.
Termín: ihneď a v texte
Zodpovední: vedúci zamestnanci
13. Študentom UPJŠ sa odporúča minimalizovať pobyt v ŠD do konca januára 2021.
14. Študentom ubytovaným v ŠD UPJŠ, ktorým bolo počas núdzového režimu prerušené
ubytovanie, za mesiace november, december 2020 a január 2021 znižujem poplatky za
ubytovanie na 1/3 z mesačnej sadzby.
15. V čase od 21.12. 2020 do 10. 01. 2021 zastavujem výdaj stravy. Kvestor a tajomníci fakúlt
zabezpečia náhradné stravovanie formou stravných lístkov zamestnancom, ktorí budú
pracovať v režime „home office“.
Termín: v texte
Zodpovední: vedúci zamestnanci
16. 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: v texte
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom 14.12.2020.
Oboznámenie zamestnancov a doktorandov s povinnosťami vyplývajúcimi z tohto príkazu
zabezpečia vedúci zamestnanci.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ

