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Príloha č. 3 k Príkazu rektora č. 9/2021 

Covid SEMAFOR na UPJŠ v Košiciach 

SEMAFOR UPJŠ je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu 
epidemiologickú situáciu v okresoch Košice I – IV, na univerzite a jej pracoviskách, 
podobne ako školský semafor MŠVVaŠ SR. Je zadefinovaný v troch úrovniach – 
zelenej, oranžovej a červenej  podľa Grafu 1: 
 

 

Zelená fáza predstavuje stav, keď na fakulte a 
UP:

- nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19,

- je jedna alebo viac osôb v karanténe z dôvodu, 
že mimo univerzity prišli do kontaktu s osobou 
pozitívnou na COVID-19.

Výučba prebieha bez obmedzenia
za prísnych protiepidemických opatrení.

Oranžová fáza predstavuje stav, keď je na fakulte 
alebo UP minimálne 1 osoba (študent alebo 
vyučujúci/zamestnanec) pozitívna na COVID-19.

Dekan príslušnej fakulty preruší výučbu
v krúžku alebo ročníku, ak je v ňom menej ako 

50 % zaočkovaných študentov (podľa charakteru 
kontaktov pozitívneho), v ktorom sa vyskytla 
osoba pozitívna na COVID-19. Počas karantény 
zabezpečí dištančné vzdelávanie.

Ak sa v domácnosti študenta/zamestnanca 
vyskytla osoba pozitívna na COVID-19, v 
karanténe zostáva len študent/zamestnanec, nie 
celý krúžok/oddelenie.

Červená fáza nastáva pri viacerých 
potvrdených pozitívnych prípadoch na 
COVID-19, ak ide o epidemický výskyt podľa 
rozhodnutia RÚVZ.

RÚVZ môže prerušiť výučbu vo viacerých 
alebo všetkých krúžkoch/ročníkoch
z dôvodu epidemického šírenia nákazy.

V krúžkoch/ročníkoch s prerušenou 
prezenčnou výučbou zabezpečí dekan 
dištančnú.



2 
 

Výučba v ZS bude prebiehať kombinovane s dôrazom na prezenčnú výučbu. Na 
základe Príkazu rektora č.9/2021 dekani fakúlt rozhodnú, ktoré formy výučby sa budú 
realizovať online a ktoré prezenčne, a na základe tohto rozhodnutia upravia rozvrh 
hodín. Prezenčná výučba sa bude riadiť týmto Covid semaforom. 
 
Aktuálne platnú farbu Covid semaforu UPJŠ určuje zafarbenie okresov Košice        
I – IV podľa platnej Covid mapy danej ÚVZ SR (www.korona.gov.sk). 
 
Pokyny pre prezenčnú výučbu sa riadia modelom “OTP” (očkovanie, testovanie, 
prekonanie). Podmienkou účasti študentov na prezenčnej forme výučby je, že 
musia spĺňať kritériá aspoň jednej z týchto skupín: 

1. zaočkovaná osoba, 
2. osoba s potvrdením o vykonaní testu (PCR/antigénový test), 
3. osoba s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (po prekonaní 

ochorenia, ktoré bolo diagnostikované prostredníctvom RT-PCR testu, v 
období pred nie viac ako 180 dňami). 

 
Definícia plne zaočkovanej osoby: 
•  Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej 

vakcíny. 
•   Najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny. 
•   Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola 

podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. 
 
Tabuľka 1: Realizácia zásad OTP a  podľa farby okresu Košice I – IV. 
 

 Zelená Oranžová Červená Bordová Čierna 

Povinné prekrytie 
dýchacích ciest  
v priestoroch  

UPJŠ  

povinné 
rúško 

povinné 
rúško 

povinný 
respirátor 

FFP2 

povinný 
respirátor 

FFP2 

povinný 
respirátor 

FFP2 

Uznávanie testov  
PCR a LAMP / 
antigénových 

max. 7 dní max. 7 dní 
max. 72 / 48 

hodín. 
max. 72 / 48 

hodín. 
max. 72 / 48 

hodín. 

Prednášky 
prezenčne 

alebo 
dištančne  

prezenčne 
alebo 

dištančne 

prezenčne 
alebo 

dištančne 
dištančne dištančne 

Semináre 
a cvičenia 

z teoretických 
a predklinických 

predmetov 

prezenčne prezenčne prezenčne 
prezenčne 

(do 20 osôb) 
dištančne 

Cvičenia 
z klinických 
predmetov 

prezenčne prezenčne prezenčne 
prezenčne 
(do 5 osôb) 

prezenčne 
(do 5 osôb) 

Skúšky prezenčne prezenčne prezenčne 
prezenčne 

(do 20 osôb) 

prezenčne 
(do 5 osôb) 

alebo 
dištančne 

 
V trojfarebnom semafore UPJŠ podľa Grafu 1 zodpovedá oranžová farba farbám 
oranžovej a červenej v Tabuľke 1, a červená v Grafe 1  farbám bordovej a čiernej 
v Tabuľke 1. 
 

http://www.korona.gov.sk/
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V prípade nákazy alebo úzkeho kontaktu je potrebné dodržiavať tieto zásady: 

- Ak sa u osoby potvrdí ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto skutočnosť 
všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte dva dni pred objavením sa 
klinických príznakov pri bezpríznakovom priebehu infekcie, dva dni pred 
testovaním na ochorenie COVID-19.  

- Túto skutočnosť je takisto povinný oznámiť študent študijnej referentke, 
zamestnanec svojmu priamemu nadriadenému.  

- Študenti/zamestnanci, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID – 19, prerušia 
dochádzku na univerzitu. 

- Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou udelí RÚVZ karanténu. 
Na urýchlenie administratívy spojenej s udeľovaním karantény poskytne dekanát 
zoznam študentov daného krúžku, resp. zamestnancov. 

- Dekanáty fakúlt komunikujú so zodpovednými osobami z regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva a postupujú podľa ich usmernení.  

- Študentov alebo zamestnancov podozrivých z nákazy COVID-19 (boli v úzkom 
kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19) regionálny úrad verejného 
zdravotníctva alebo všeobecný lekár  nariadi karanténu.  Osoby v karanténe 
oznámia túto skutočnosť: študent študijnej referentke, zamestnanec svojmu 
priamemu nadriadenému. 

- V prípade výskytu osoby s potvrdenou nákazou COVID-19 univerzita a jej zložky 
poskytujú plnú súčinnosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 
a všeobecnému lekárovi. 

- Ku dňu účinnosti Semaforu UPJŠ sa karanténa sa nariaďuje na 14 dní. Karanténu 
je možné ukončiť, ak je výsledok PCR testu vykonaného 8. deň od posledného 
kontaktu s chorým negatívny.  

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:  

a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca, Sputnik V), 

b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), 

c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka 

očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, 

alebo 

d) po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami 

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19. 
 
V prípade, že študent alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, informuje o tom 
študent študijnú referentku, zamestnanec svojho nadriadeného.  
Po udelení karantény: 

 Ak je v krúžku (ročníku) viac ako 50 % študentov s výnimkou z karantény, 

pokračuje sa v prezenčnej výučbe, študenti v karanténe sú ospravedlnení 

z dôvodu choroby. 

 Ak je v krúžku (ročníku) menej ako 50 % študentov s výnimkou z karantény, 

prerušuje sa prezenčná výučba a zabezpečí sa dištančná počas trvania 

karantény. 
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA: 
 
Vyučujúci (s výnimkou učiteľov a zdravotníckych zamestnancov na LF) síce nemajú 
právo a povinnosť kontroly, tzn. vyžiadania si potvrdení o očkovaní, prekonaní 
ochorenia alebo platnom testovaní v zmysle vyššie uvedeného Covid automatu, ale 
táto požiadavka  na akademickej pôde UPJŠ sa považuje ako vzájomne 
oprávnená a je  rešpektovaná na báze spoločnej zodpovednosti za kolektívnu 
bezpečnosť. Voči osobám, u ktorých sa preukáže, že nedodržiavali zásady OTP 
a spôsobili šírenie ochorenia v dôsledku nedodržiavania zásad OTP, bude 
začaté disciplinárne konanie. Učitelia a študenti, ktorí nespĺňajú kritériá OTP, sa 
prezenčnej výučby nemôžu zúčastniť.   
 
Postup pre zamestnancov na pracoviskách v závislosti od farby semaforu UPJŠ 
danej Grafom 1 určí vnútorné usmernenie rektorom univerzity. 
 
Očkovanie:   UPJŠ odporúča svojim zamestnancom a študentom, ktorí neboli doteraz 
zaočkovaní, aby tak urobili čím skôr. Očkovanie je dostupné vo Vakcinačnom centre 
UNLP na Rastislavovej ulici slovenským aj zahraničným študentom. Očkovanie bolo 
zo strany UPJŠ zorganizované 3. 9. 2021. Po tomto termíne si ho zamestnanci a 
študenti zabezpečujú individuálne. 
 
Testovanie:   Testovanie je dostupné na odberových miestach Košického kraja, ako 
aj odberových miestach UN LP Košice (Bezplatne-AG-testy-v-KE-kraji.pdf (minv.sk); 
https://www.health.gov.sk/?ag-mom; https://www.ruvzke.sk/sk/mom). Testovanie nie 
je organizované, realizované ani hradené UPJŠ, zamestnanci a študenti si ho 
zabezpečujú aj uhrádzajú individuálne. 
 
 
UPJŠ si vyhradzuje právo zmien v tomto semafore v prípade zavedenia nových 
opatrení vydávaných príslušnými orgánmi SR alebo ak si to vyžiada epidemická 
situácia. 
 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_kosice_okolie/informacie_co/Bezplatne-AG-testy-v-KE-kraji.pdf
https://www.health.gov.sk/?ag-mom
https://www.ruvzke.sk/sk/mom

