Garant: Útvar rektora

Košice 26. 04. 2021
Č.j.: REK000115/2021-UPA/1129

Príkaz rektora č. 7/2021
k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach
v čase od 29. 04. 2021
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, v nadväznosti na Uznesenie
Vlády SR č. 214/2021 z 21.04.2021 a účinnosť platného Covid automatu (ďalej len
uznesenie vlády) ako aj aktuálne opatrenia ÚVZ SR týmto vydávam nasledovný
príkaz.
1. Od 29.04.2021 prechádzajú pracoviská UPJŠ do normálneho režimu činnosti. Naďalej
však platí odporúčanie, aby tvoriví zamestnanci efektívne striedali výkon práce formou
„homeoffice“ a „na pracovisku“. Cieľom je dosiahnuť požadovanú kvalitu
dištančnej/prezenčnej výučby, ako aj zachovať kontinuitu výkonu vedeckej a projektovej
činnosti. Efektívny výkon práce formou kombinovania „homeoffice“ a na pracovisku je
organizovaný vedúcimi pracovníkmi aj u všetkých ostatných kategórií zamestnancov. Na
pracoviskách univerzity je možná prítomnosť zamestnancov a študentov len v prípade, ak
sa zúčastňujú pravidelného testovania v časových intervaloch podľa Covid automatu MZ
SR, resp. majú výnimku z testovania na základe absolvovaného očkovania podľa vyhlášky
UVZ SR.
Termín: v texte
Zodpovední: v texte
2. Aj po 29.04.2021 trvá povinná evidencia cudzích osôb prichádzajúcich do budov UPJŠ.
Povoľujem vstup cudzích osôb len s platným negatívnym výsledkom testu podľa Covid
automatu MZ SR, alebo na základe výnimky v zmysle nariadení Covid automatu a vyhlášky
UVZ SR.
Termín: ihneď a stály
3. Poverujem členov Vedenia UPJŠ, dekanov fakúlt, riaditeľov UP, kvestora, vedúceho
Prevádzkového úseku R UPJŠ, tajomníčky fakúlt aby zabezpečili tento režim prevádzky
univerzity až odvolania. Naďalej požadujem klásť dôraz na dodržiavanie
protiepidemiologických opatrení v priestoroch univerzity.
Termín: v texte
Zodpovední: v texte
Zodpovední: vedúci zamestnanci
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4. Povoľujem prezenčný výkon práce manažmentom organizačných jednotiek univerzity
a fakúlt, všetkým samosprávnym orgánom univerzity. Povoľujem prezenčné formy
pracovných porád komisií a poradných orgánov univerzity a fakúlt pri dodržaní prísnych
protiepidemiologických opatrení. Rokovania sa môže zúčastniť člen týchto orgánov len
v prípade, ak sa zúčastňuje pravidelného testovania v časových intervaloch podľa Covid
automatu, resp. má výnimku z testovania na základe absolvovaného očkovania podľa
vyhlášky UVZ SR
5. Trvá možnosť realizácie výberových konaní podľa usmernení PR 02/2021 ods. 11.
Termín: v texte
Zodpovední: dekani
6. Prezenčná činnosť pracovísk UK UPJŠ je možná podľa usmernení riaditeľky UK
UPJŠ. Vstup na pracoviská UK je možný len osobám, ktoré sa zúčastňujú pravidelného
testovania v časových intervaloch podľa Covid automatu, resp. majú výnimku z testovania
na základe absolvovaného očkovania podľa vyhlášky UVZ SR
Termín: v texte
Zodpovedná: riaditeľka UK
7. Naďalej trvá možnosť ubytovania v zariadeniach ŠD UPJŠ pre študentov, ktorí sa
zúčastňujú prezenčnej výučby. Študenti, ktorí do konca LS nebudú absolvovať
prezenčnú výučbu, môžu sa od 19.04.2021 odubytovávať bez sankcií. Riaditeľ ŠDaJ
predloží rektorovi návrh rozpisu platieb za ubytovanie v LS. Umožňujem krátkodobé
ubytovanie študentov (výkon skúšky, štátnej skúšky) len s platným testom podľa vyhlášky
UVZ SR platnej pre ubytovacie zariadenia.
Termín: v texte
Zodpovedná: riaditeľ ŠDaJ
8. Povoľujem konzumáciu stravy v zariadeniach ŠJ za dodržania požadovaných
hygienických štandardov. V prípade výkonu práce formou „homeoffice“ zamestnanec
nemá nárok na stravný lístok, ak fakulta neustanoví inak.
Termín: v texte
Zodpovední: riaditeľ ŠD a vedúca
ŠJ
9. Povoľujem využívanie športových priestorov univerzity v súlade s Covid automatom
MZ SR a MŠVVaŠ SR a na základe usmernenia riaditeľky UTVaŠ.
Termín: od 19.04.2021
Zodpovední: kvestor a riaditeľka
UTVaŠ
10. Povoľujem sprístupnenie areálu Botanickej záhrady UPJŠ za dodržania všetkých
platných nariadení UVZ SR, ktoré sa týkajú botanických záhrad.
Termín: od 19.04. 2021
Zodpovední: kvestor a riaditeľ BZ
11. Povoľujem ubytovanie hostí v Učebno-výcvikovom zariadení Danišovce v súlade
s vyhláškou UVZ SR platnou pre ubytovacie zariadenia.
Termín: od 29.04.2021
Zodpovední: kvestor a riaditeľ
UVZ Danišovce
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12. 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
13. Výučba v LS 2020/21 od 29.04.2021 a skúšobné obdobie sa bude realizovať
nasledovne:
a.
b.

c.

d.

e.

f.

Prednášky, semináre a ďalšie formy vzdelávacej činnosti len dištančnou metódou
s výnimkou uvedenou pod písm. b.
Naďalej je povolená prezenčná výučba študentov LF, PF a UTVaŠ v praktických
predmetoch dekanmi a riaditeľkou UTVaŠ špecifikovaných študijných programov pri
dodržaní bezpečnostných opatrení podľa PR 6/2021.
Všetky záverečné práce študentov 1.st, 2.st. a spojeného 1. a 2. st. budú
vypracované a odovzdané na oponovanie v elektronickej podobe v súlade so
zásadami RR 09/2021.
Formu konania skúšok a štátnych skúšok stanovujú dekani vo svojich
rozhodnutiach. Prezenčnej formy skúšania sa môžu zúčastniť len skúšajúci a
študenti, ak sa zúčastňujú pravidelného testovania v časových intervaloch podľa
Covid automatu, resp. majú výnimku z testovania na základe absolvovaného
očkovania podľa vyhlášky UVZ SR.
Povoľujem promócie absolventov 2. stupňa a absolventov spojeného 1. a 2. stupňa
za účasti striktne limitovaného počtu hostí. Konkrétne usmernenie bude vydané so
zohľadnením aktuálnej epidemiologickej situácie v čase konania promócií.
Promócie absolventov 1. stupňa sa môžu konať prezenčne, ale bez účasti rodinných
príslušníkov resp. hostí až do odvolania.
V špecifických prípadoch, stanovených dekanmi a riaditeľkou UTVaŠ, povoľujem
prezenčnú formu výkonu prijímacej skúšky pre všetky tri stupne vzdelávania podľa
platných podmienok Covid automatu a za predpokladu, že bude zabezpečený
minimalizovaný osobný kontakt účastníkov prijímacieho konania. Konkrétne
usmernenie bude vydané so zohľadnením aktuálnej epidemiologickej situácie
v čase konania prijímacej skúšky.
Zodpovední: dekani
a riaditeľka UTVaŠ

14. Dekani fakúlt a riaditeľka UTVaŠ najneskôr do 03.05.2021 vydajú rozhodnutia k realizácii
skúšobného obdobia a realizácii štátnych skúšok.
Termín: v texte
Zodpovední: v texte
15. Vzhľadom na pozitívnu epidemiologickú situáciu a percento zaočkovaných obyvateľov
Univerzita už nebude organizovať skríningové testovanie svojich zamestnancov
a študentov ANG testami.

3

Záverečné ustanovenia
1. Tento príkaz nadobúda platnosť dňom 26.04.2021 a účinnosť dňom 29. 04. 2021.
2. V prípade neočakávane zhoršenej epidemiologickej situácie vyhradzujem si právo
odvolať platnosť niektorých ustanovení tohto príkazu.
3. Oboznámenie zamestnancov s povinnosťami vyplývajúcimi z tohto príkazu zabezpečia
vedúci zamestnanci.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ
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