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Garant: Útvar rektora      Košice 12. 11. 2021 
        Č. j.: REK000115/2021-UPA/4930 
 
 
 

Príkaz rektora č. 11/2021 
k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach  

v 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. 650/2021 z 10. 11. 2021 (ďalej len uznesenie vlády) a účinnosť platných opatrení 
Covid automatu pre okresy Košice I. – IV (ďalej len Covid automat) týmto vydávam tento 

 
príkaz. 

  
1. S účinnosťou od 15. 11. 2021 nariaďujem výučbu v zimnom semestri (ďalej len „ZS“) 

akademického roka 2021/2022 realizovať dištančne metódou on-line až do odvolania. 
Povoľujem prezenčnú formu experimentálnej a praktickej výučby ako aj plnenie 
zadania ZP v rozsahu podľa rozhodnutia dekanov fakúlt a to výlučne pri dodržaní prísnych 
hygienických podmienok a zásad OTP v zmysle Covid semaforu UPJŠ. Praktickú výučbu, 
ktorú nebude možné zrealizovať v čase trvania ZS určenom  harmonogramom AR, je 
možné plánovať aj v čase skúškového obdobia za ZS. Metódy a formy realizácie skúšok a 
štátnych skúšok budú upresnené včas  pred skončením semestra s ohľadom na aktuálny 
vývoj epidemiologickej situácie.  

Termín: v texte 
Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia pracovísk 
 

2. Pracoviská UPJŠ realizujú svoju činnosť v normálnom režime činnosti s odporúčaním 
dodržiavania zásad režimu OTP. Odporúčam, aby tvoriví zamestnanci efektívne striedali 
výkon práce formou „home office“ (ďalej len „HO“) a „na pracovisku“. Cieľom je dosiahnuť 
požadovanú kvalitu online/prezenčnej výučby ako aj zachovať kontinuitu výkonu vedeckej 
a projektovej činnosti. Efektívny výkon práce formou kombinovania „HO“ a na pracovisku 
je požadovaný aj u všetkých ostatných kategórií zamestnancov. Povolenie výkonu práce 
formou „HO“ sa eviduje prostredníctvom dovolenkových lístkov s vyznačením „HO“.    

  
3. 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 

                                                                 



2 
 

4. Naďalej povoľujem kombinovaný výkon práce manažmentom organizačných jednotiek 
univerzity a fakúlt, všetkým samosprávnym orgánom univerzity. Povoľujem kombinované 
formy výberových konaní, pracovných porád, zasadnutí komisií a poradných orgánov 
univerzity a fakúlt  pri dodržaní prísnych protiepidemiologických opatrení a režimu OTP. 
Voľba prezenčnej alebo dištančnej formy je v kompetencii predsedov príslušných orgánov 
a komisií, ktorí zároveň zabezpečia kontrolu dodržania režimu OTP a evidenciu účasti. 

 
5. Povoľujem Univerzitnej knižnici UPJŠ naďalej poskytovať knižnično-informačné služby. 

S účinnosťou od 15. 11. 2021 vstup do knižničných priestorov povoľujem len pre kompletne 
zaočkovaných návštevníkov s dodržaním podmienky maximálneho počtu 1 osoba na 15 
m2 za predpokladu dodržiavania všetkých hygienických opatrení. 

 

                                                                       Termín: priebežne 
                                                                       Zodpovedá: riaditeľka UK UPJŠ 
 

6. Povoľujem kombinovaný výkon činnosti Univerzitného poradenského centra pri 
dodržaní podmienok (prezenčne len individuálne) Covid automatu.  Voľba 
prezenčnej alebo dištančnej formy je v kompetencii riaditeľky UNIPOC so 
zodpovednosťou za kontrolu dodržania režimu OTP a evidenciu účasti.  

 

                                                                      Termín: priebežne 
                                                                      Zodpovedá: riaditeľka UNIPOC UPJŠ 
 
7. Nariaďujem  študentom ubytovaným 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 ubytovanie za zvýšených 

hygienických opatrení na nevyhnutne potrebný čas študentom internátu, ktorí sú v 
izolácii/karanténe. 

c. od 1. 12. 2021 v zariadeniach ŠD UPJŠ umožňujem dočasné odubytovanie so 
znížením mesačného poplatku na 30%. 

       Termín: priebežne 
                                                             Zodpovedá: riaditeľ ŠDaJ 

8. S účinnosťou od 15. 11. 2021 umožňujem výlučne výdaj balených jedál v zariadeniach 
ŠJ. Zamestnancom, až do odvolania, nepatrí nárok na náhradné stravovanie formou 
stravných lístkov. Fakulty, ak je to opodstatnené,  však môžu individuálne rozšíriť okruh 
osôb, ktorým zabezpečia stravovanie formou stravných lístkov. 

       Termín: v texte 
Zodpovedný: riaditeľ ŠDaJ UPJŠ 

 
9. S účinnosťou od 15. 11. 2021 povoľujem využívanie športových priestorov univerzity 

len pre kompletne zaočkovaných účastníkov v súlade s Covid automatom a na základe 
usmernenia riaditeľky ÚTVaŠ. Všeobecná telesná výchova bude prebiehať len dištančnou 
formou. 

Termín: priebežne 
Zodpovední: kvestor a riaditeľka ÚTVaŠ 

 
10. Naďalej 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 
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11. S účinnosťou od 15. 11. 2021 pozastavujem prezenčnú formu výučby Univerzity 
tretieho veku (U3V) a nariaďujem upraviť harmonogram tejto výučby na základe 
usmernenia riaditeľa CCVaPP. 

 
Termín: priebežne 
Zodpovední: riaditeľ CCVaPP 

 
12. S účinnosťou od 15. 11. 2021 zakazujem ubytovanie v ÚVZ Danišovce s výnimkou 

ubytovania v súvislosti s výkonom povolania. 
 

Termín: priebežne 
Zodpovední: vedúci ÚVZ Danišovce 

 
13. Povoľujem realizáciu zahraničných ciest a prijímanie zahraničných hostí v súlade 

s platným Covid automatom a nariadeniami ÚVZ SR a MZVaEZ SR. 
 

14. 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 
  

15. Dekani fakúlt a riaditeľka ÚTVaŠ, v prípade potreby,  vydajú usmernenia k ďalšej realizácii 
výučby v ZS v podmienkach ich fakulty/ústavu. 

        Termín: v texte 
                                                              Zodpovední: v texte    

  
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15. 11. 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 Príkazu rektora č. 9/2021. 

  

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 Príkazu rektora č. 9/2021. 

 

4. Naďalej zostáva v platnosti Semafor UPJŠ (Prílohe č. 3 Príkazu rektora č. 9/2021), ktorý je 
koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu na 
univerzite a jej pracoviskách.  

 
 

5. V prípade neočakávane zhoršenej epidemiologickej situácie alebo zmeny 
príslušných právnych predpisov vyhradzujem si právo odvolať alebo rozšíriť 
platnosť niektorých ustanovení tohto príkazu. 
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6. Oboznámenie zamestnancov s povinnosťami vyplývajúcimi  z tohto príkazu zabezpečia  
vedúci zamestnanci. 

 
 
 
 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
    rektor UPJŠ 

 


