
 
 

 
 
 
 

                                                                                           

 
 
 
 

Usmernenie dekana č. 6/2021 

o organizácii pracovných činností na PF UPJŠ v Košiciach  
v čase od 3. 5. 2021 

 
 
V nadväznosti na Príkaz rektora č. 7/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie 
pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 29. 04. 2021 (ďalej iba PR 7/2021) 
a na Rozhodnutie dekana 4/2021 o organizácii skúšobného obdobia a realizácie 
štátnych skúšok na PF UPJŠ v AR 2020/2021, ako aj na aktuálne opatrenia ÚVZ SR 
a Vlády SR 
 

vydávam 
 

nasledovné usmernenie: 

 

1. Na základe PR 7/2021 pracoviská Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pracujú od 29. 04. 
2021 v normálnom režime činnosti. U všetkých kategórií zamestnancov 
odporúčame kombinovanie práce formou „homeoffice“ a „na pracovisku“. O forme 
pracovnej činnosti rozhoduje vedúci pracoviska po zvážení aktuálnej situácie a 
podmienok práce na pracovisku. 

2. Prítomnosť zamestnancov a doktorandov na pracoviskách fakulty je možná len s 
prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.  

3. Na základe aktuálnych opatrení ÚVZ SR a Vlády SR pri vstupe na pracovisko 
v čase od 1:00 hod do 21:00 hod nie je potrebné preukazovanie negatívneho testu 
na ochorenie COVID-19.  

4. Od účastníkov štátnych záverečných skúšok aj bežných skúšok  (študenti, skúšajúci 
a ďalší prítomní na skúške) sa pri prezenčnej forme vyžaduje potvrdenie o 
negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie staršom ako 7 dní.  

5. Prítomnosť na pracovisku v čase od 21:00 hod do 1:00 hod nasledujúceho dňa 
je možná len s potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 
nie staršom ako 14 dní.  

6. Potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 podľa ods. 4 a ods. 5 je 

možné nahradiť  

 dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 180 dní 

 potvrdením o zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer, Moderna) 
vykonanom pred viac ako 14 dňami 

 potvrdením o zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca, 
Janssen) vykonanom pred viac ako 4 týždňami 

 potvrdením o zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 
vykonanom pred viac ako 14 dňami, ak bola táto dávka podaná v intervale do 
180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. 

 iným dôvodom v súlade s § 2 ods. 4 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 



zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov 
zamestnávateľa (zo dňa 30. 4. 2021).  

7. Strava zamestnancov je zabezpečovaná v zariadeniach ŠJ za sprísnených 
hygienických podmienok. Zamestnanci pracujúci formou „homeoffice“ nemajú nárok 
na stravné lístky.  

8. Režim evidencie cudzích osôb prichádzajúcich do budov fakulty je zabezpečený 
zamestnancami prevádzkového oddelenia dekanátu. Zároveň je prevádzkovým 
oddelením zabezpečené pravidelné upratovanie a dezinfekcia spoločných 
priestorov. 

 
 
 
 
Košice  8. 5. 2021 doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
 dekan PF UPJŠ 


