
 

 
 

 
 

Aktuálna informácia o situácii v súvislosti s COVID-19  

na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach 

 

Vzhľadom na rýchlo sa meniacu situáciu so šírením COVID-19 sa Vedenie fakulty rozhodlo 
informovať zamestnancov a študentov našej fakulty o aktuálnej situácii, opatreniach a najbližšom 
postupe.  

K dnešnému dňu (11. 10. 2020) evidujeme na fakulte: 

 1 pozitívny test u študenta, zo dňa 6.10.  
– v súlade s Príkazom rektora č.15/2020 všetci študenti (v počte 40), ktorí prišli s danou 

osobou do kontaktu, boli informovaní a nariadili sme im karanténu do 13.10.(vrátane) 
– títo študenti boli naposledy v kontakte s danou osobou 8 dní pred pozitívnym testom na 

dvoch rozvrhových akciách 
– aktuálne nikto zo skupiny študentov nenahlásil zhoršenie zdravotného stavu 

 1 pozitívny test u zamestnanca  
– všetci zamestnanci, ktorí prišli do kontaktu s danou osobou sú v karanténe 
– výučba daného pracoviska prešla komplet do dištančnej formy  

 celkovo máme 61 študentov a 20 zamestnancov v karanténe vzhľadom na kontakty s pozitívne 
testovanými (niektorí kvôli kontaktom mimo univerzity). 

Aktuálne prebieha 75 % výučby na fakulte dištančnou formou, fakulta sa snaží časť výučby udržať 
v prezenčnej forme. Ide hlavne o výučbu v laboratóriách, cvičenia v prvých ročníkoch bakalárskeho 
štúdia a po dohode so študentmi aj výučbu pre malý počet študentov, resp. výučbu, ktorá je 
vzhľadom na rozvrh vhodná. Prebiehajú individuálne práce študentov v laboratóriách vo väzbe na 
ich záverečné práce, resp. študentské pomocné sily. Všetci vyučujúci sú pripravení kedykoľvek 
prejsť na výlučne dištančnú formu výučby. V takom prípade budú laboratórne cvičenia realizované 
v náhradnom termíne.  

Dva predchádzajúce týždne sme sa snažili optimalizovať rozvrh aj s ohľadom na cestovanie 
študentov. V zimnom semestri máme v ponuke takmer 700 rozvrhových akcií. Ak ktorýkoľvek 
študent cíti ohrozenie v prípade prezenčnej účasti na výučbe, môže požiadať vyučujúceho o určenie 
náhradných podmienok absolvovania predmetu. 

Opakovane žiadame, aby ste v prípade kontaktu s pozitívnou osobou, alebo zhoršením zdravotného 
stavu, či nariadenej domácej karantény, informovali vedenie fakulty emailom na: pf-corona-
virus@upjs.sk. 

 

V pondelok 12. 10. 2020 o 10:00 zasadne Monitorovacia a koordinačná rada UPJŠ, budeme sa 
riadiť jej závermi. Predpokladáme ďalšie obmedzenia vo výučbe.  

 

 

Košice 11. 10. 2020      doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
 dekan PF UPJŠ v Košiciach 

 

mailto:pf-corona-virus@upjs.sk
mailto:pf-corona-virus@upjs.sk

