Garant: Útvar rektora

Košice 6. 9. 2021
Č. j.: REK000115/2021-UPA/3719

Príkaz rektora č. 9/2021
k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach
v úvode ZS 2021/2022
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. 440 z 10.08. 2021 a účinnosť platného Covid automatu (ďalej len uznesenie
vlády), ako aj aktuálne opatrenia ÚVZ SR týmto vydávam tento

príkaz.
1. ZS AR 2021/22 pracoviská UPJŠ realizujú v normálnom režime činnosti. Platí však
odporúčanie, aby študenti a zamestnanci dodržiavali zásady režimu OTP (očkovaní,
testovaní, po prekonaní COVID-19). Vedenie univerzity, vedenia fakúlt vyzývajú
zamestnancov a študentov na maximálnu zodpovednosť za bezpečné prostredie počas
výučby, výkonu práce, VVČ i záujmovej činnosti na univerzite.
2. V záujme maximálneho bezpečia a zamedzeniu šírenia nebezpečného delta variantu
COVID-19 univerzita zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov a v spolupráci
s UNLP Košice zabezpečí možnosť testovania pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní
v pravidelnom týždennom intervale.
3. Snahou vedenia univerzity je vytvoriť bezpečné prostredie na báze zodpovedného
prístupu každého člena AO.
4. Očakávam iniciatívne prevzatie zodpovednosti na báze dobrovoľnosti, a nie na
základe kontroly a reštrikcií. Tento prístup bude podporovaný až do chvíle, pokiaľ ho
nebude musieť univerzita zmeniť v dôsledku ustanovení platného Covid automatu
(prepnutím Mesta Košice do bordovej alebo čiernej farby).
5. S cieľom zabránenia kumulácie veľkého počtu študentov pri nástupe na výučbu a pri
nástupe na ubytovanie v ŠD v ZS AR 2021/22 určujem začiatok výučby takto:
a. LF od 20. 9. 2021
b. PF od 20. 9. 2021
c. FF od 20. 9. 2021
d. ÚTVaŠ od 20. 9. 2021
e. PrávF od 27. 9. 2021
f. FVS od 27. 9. 2021
Termín: v texte
Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľka ÚTVaŠ
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6. Výučba v ZS bude prebiehať kombinovane s dôrazom na prezenčnú výučbu. Dekani fakúlt
rozhodnú, ktoré formy výučby sa budú realizovať online a ktoré prezenčne, a na základe
tohto rozhodnutia upravia rozvrh hodín. K základným opatreniam bezpečnej výučby patria
tieto podmienky:
a. základným predpokladom na zachovanie prezenčnej výučby v zimnom semestri
akademického roku 2021/22 je dosiahnutie vysokej zaočkovanosti študentov aj
pedagógov a dôsledné dodržiavanie režimu OTP všetkými členmi AO,
b. pri vstupe do objektov UPJŠ je každý povinný vydezinfikovať si ruky a prekryť nos
a ústa čistým, suchým rúškom,
c. nosenie rúška vo vnútorných priestoroch je povinné, a teda aj počas výučby. Pri
praktickej výučbe užívajú rúška aj vyučujúci. Počas prednášky prednášajúci sa môže
rozhodnúť rúško nepoužívať.
d. do priestorov a objektov UPJŠ nevstupuje osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest,
ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, ako sú horúčka nad 38°C, kašeľ,
sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti,
e. na účely prípadného trasovania nariaďujem povinnú evidenciu účasti na prezenčnej
výučbe a jej archiváciu,
f. ak sa u študenta alebo zamestnanca univerzity objavia príznaky nákazy COVID-19 v
priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo počas pracovného dňa,
bezodkladne opustí priestory univerzity s použitím rúška aj vo vonkajších priestoroch
a kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára,
g. v prípade potvrdenia ochorenia študenti a zamestnanci ihneď emailom, prípadne
telefonicky informujú o tejto skutočnosti fakultu, resp. univerzitné pracovisko
prostredníctvom príslušnej študijnej referentky (študenti), nadriadeného vedúceho
zamestnanca (zamestnanci),
h. vedúci zamestnanci na základe usmernení rektora, resp. dekanov fakúlt informujú
o vývoji epidemiologickej situácie. Dekani fakúlt v spolupráci s vedúcimi
zamestnancami pracovísk fakulty operatívne zabezpečia prepínanie výučby
z prezenčnej formy do dištančnej a naopak.
Termín: ihneď a stály
Zodpovední: dekani fakúlt, vedúci UP a v texte
7. Poverujem členov Vedenia UPJŠ, dekanov fakúlt, riaditeľov UP, kvestora, vedúceho
Prevádzkového úseku R UPJŠ a tajomníčky fakúlt, aby zabezpečili bezpečný režim
prevádzky univerzity a jej súčastí podľa odporúčaní RÚVZ s dôrazom na dodržiavanie
protiepidemiologických opatrení v priestoroch univerzity.
Termín: v texte
Zodpovední: v texte a vedúci zamestnanci
8. Povoľujem kombinovaný výkon práce manažmentom organizačných jednotiek univerzity
a fakúlt, všetkým samosprávnym orgánom univerzity. Povoľujem kombinované formy
pracovných porád komisií a poradných orgánov univerzity a fakúlt pri dodržaní prísnych
protiepidemiologických opatrení. Očakáva sa, že rokovania sa zúčastňuje člen týchto
orgánov len v prípade dodržania režimu OTP. Voľba prezenčnej alebo dištančnej formy
porád je v kompetencii ich predsedov a v súlade s rokovacím poriadkom príslušného
orgánu.
9. Povoľujem Univerzitnej knižnici UPJŠ poskytovať knižnično-informačné služby v zmysle
opatrení aktuálnych vyhlášok ÚVZ SR týkajúcich sa knižníc a ich návštevnosti za
predpokladu dodržiavania všetkých hygienických opatrení.
Termín: priebežne
Zodpovedá: riaditeľka UK UPJŠ
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10. Vedenie univerzity dôrazne odporúča študentom ubytovaných v zariadeniach ŠD
UPJŠ i v zariadeniach zmluvných partnerov dodržiavať zásady OTP. Poverujem
riaditeľa ŠDaJ, aby:
a. zabezpečil kontrolu dodržiavania zásad OTP,
b. vyčlenil izolačné izby, na ktorých univerzita poskytne poskytuje ubytovanie za
zvýšených hygienických opatrení na nevyhnutne potrebný čas študentom internátu,
ktorí sú v izolácii/karanténe.
c. zahraniční študenti, ktorí nespĺňajú výnimku z karantény, absolvujú karanténu pri
vstupe na územie SR pred nástupom do ŠD.
Termín: priebežne
Zodpovedá: riaditeľ ŠDaJ
11. Povoľujem konzumáciu stravy v zariadeniach ŠJ za podmienky dodržania
predpísaných hygienických štandardov.
Termín: priebežne
Zodpovední: riaditeľ ŠD a vedúca ŠJ
12. Povoľujem využívanie športových priestorov univerzity v súlade s Covid automatom
MZ SR a MŠVVaŠ SR a na základe usmernenia riaditeľky ÚTVaŠ. Všeobecná telesná
výchova bude prebiehať len dištančnou formou.
Termín: priebežne
Zodpovední: kvestor a riaditeľka ÚTVaŠ
13. Povoľujem sprístupnenie areálu Botanickej záhrady UPJŠ za podmienky dodržania
všetkých platných nariadení ÚVZ SR, ktoré sa týkajú botanických záhrad.
Termín: priebežne
Zodpovední: kvestor a riaditeľ BZ
14. Povoľujem realizáciu výučby Univerzity tretieho veku (U3V) výhradne v režime
„Očkovaní“, a to v súlade s platným Covid automatom za podmienky dodržania všetkých
platných nariadení ÚVZ SR. Zámerom stanoveného režimu výučby je vytvoriť pre
frekventantov U3V bezpečné prostredie.
Termín: priebežne
Zodpovední: riaditeľ CCVaPP
15. Povoľujem ubytovanie hostí v ÚVZ Danišovce v súlade s vyhláškou ÚVZ SR platnou
pre ubytovacie zariadenia.
16. Povoľujem realizáciu zahraničných ciest a prijímať zahraničných hostí v súlade s platným
Covid automatom a nariadeniami ÚVZ SR a MZVaEZ SR.
17. Poverujem prorektorku pre zahraničné vzťahy a mobilitu vypracovať usmernenie pre
realizáciu študentských mobilít i mobilít zamestnancov.
Termín do 10. 9. 2021
18. 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
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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
19. Dekani fakúlt a riaditeľka ÚTVaŠ najneskôr do 13. 9. 2021 vydajú usmernenia k realizácii
ZS v podmienkach ich fakulty/ústavu.
Termín: v texte
Zodpovední: v texte
Záverečné ustanovenia
1. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom 6. 9. 2021.
2. Sledovanie a hodnotenie epidemiologickej situácie, navrhovanie a manažment opatrení na
fakultách a univerzitných pracoviskách zabezpečí stála Monitorovacia a koordinačná rada
UPJŠ v Košiciach, zriadená Príkazom rektora č. 15/2020. Zloženie je uvedené v Prílohe č.
1 tohto príkazu.
3. Sledovanie a hodnotenie epidemiologickej situácie, navrhovanie a manažment opatrení
v ubytovacích a stravovacích zariadeniach UPJŠ (ŠDaJ UPJŠ) zabezpečí stála
Monitorovacia a koordinačná rada ŠD UPJŠ v Košiciach, zriadená Príkazom rektora č.
15/2020. Zloženie je uvedené v Prílohe č. 2 tohto príkazu.
4. Prílohu č. 3 tohto príkazu tvorí Semafor UPJŠ, ktorý je koncipovaný ako výstražný systém
zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu na univerzite a jej pracoviskách.
5. V prípade neočakávane zhoršenej epidemiologickej situácie vyhradzujem si právo
odvolať platnosť niektorých ustanovení tohto príkazu.
6. Oboznámenie zamestnancov s povinnosťami vyplývajúcimi z tohto príkazu zabezpečia
vedúci zamestnanci.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ
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Príloha č. 1
Monitorovacia a koordinačná rada UPJŠ v Košiciach
Predseda:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

rektor

Podpredseda:
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

prorektor pre rozvoj a európsku problematiku

Členovia:
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.

prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium

doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

prorektor pre vysokoškolské
akademické tradície a obrady

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality

RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

kvestor

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

dekan Lekárskej fakulty

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.

dekan Prírodovedeckej fakulty

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

dekan Právnickej fakulty

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

dekan Fakulty verejnej správy

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

dekanka Filozofickej fakulty

vzdelávanie,

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

riaditeľ TIP-UPJŠ

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.

riaditeľ CCVaPP

PhDr. Daniela Džuganová

riaditeľka Univerzitnej knižnice

Mgr. Alena Buková, PhD.

riaditeľka Ústavu telesnej výchovy a športu

Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

riaditeľka UNIPOC

Ing. Jozef Jantošovič

riaditeľ CIaKT

prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

riaditeľ Botanickej záhrady

Ing. Jozef Maligda

riaditeľ ŠDaJ

Mgr. Adriana Sabolová

kancelárka UPJŠ

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

tlačový referent a hovorca UPJŠ

RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.

vedúca Kancelárie pre riadenie VSK

JUDr. Zuzana Gažová

vedúca Úseku právnej agendy a správy majetku

RNDr. Edita Vojtová

vedúca Úseku org. činností a personalistiky

Ing. Mária Lukáčová

vedúca Úseku BOZP, PO a CO
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Príloha č. 2
Monitorovacia a koordinačná rada ŠD UPJŠ v Košiciach

Predseda:
Ing. Jozef Maligda

riaditeľ ŠDaJ

Členovia:
Ing. Angela Nečedová

Úsek org. činností a personalistiky

Iveta Adamčíková

vedúca ŠJ

Mária Tóthová

vedúca prevádzky ŠD Popradská 66

Dagmar Šimkaninová

vedúca prevádzky ŠD Popradská 76

Iveta Vargová

prevádzkarka ŠJ Medická 4

Adriána Venceľová

prevádzkarka ŠJ Trieda SNP

Ing. Igor Mravec

ŠD Medická 6
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Príloha č. 3

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 COVID19, 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.
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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.
Povinné prekrytie
dýchacích ciest
v priestoroch
UPJŠ
Uznávanie testov
PCR a LAMP /
antigénových
Prednášky
Semináre
a cvičenia
z teoretických
a predklinických
predmetov
Cvičenia
z klinických
predmetov
Skúšky

Zelená

Oranžová

Červená

Bordová

Čierna

povinné
rúško

povinné
rúško

povinný
respirátor
FFP2

povinný
respirátor
FFP2

povinný
respirátor
FFP2

max. 7 dní

max. 7 dní

max. 72 / 48
hodín.

max. 72 / 48
hodín.

max. 72 / 48
hodín.

prezenčne
alebo
dištančne

prezenčne
alebo
dištančne

prezenčne
alebo
dištančne

dištančne

dištančne

prezenčne

prezenčne

prezenčne

prezenčne
(do 20 osôb)

dištančne

prezenčne

prezenčne

prezenčne

prezenčne
(do 5 osôb)

prezenčne
(do 5 osôb)

prezenčne

prezenčne
(do 20 osôb)

prezenčne
(do 5 osôb)
alebo
dištančne

prezenčne

prezenčne

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.
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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.
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