
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

          Košice dňa 3. 6. 2020 

          Č. j.: 147/R/2020-R/008 

 

 

PRÍKAZ REKTORKY č. 8/2020 

 

V nadväznosti na opatrenia vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia 

Ústredného krízového štábu a opatrenia hlavného hygienika SR  

 

P R I K A Z U J E M 

v termíne od 8. 6. 2020 

 

1. Zamestnancom riadne vykonávať prácu na svojich univerzitných pracoviskách pri dodržaní 

všetkých aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika 

SR. 

2. Naďalej až do 31. 8. 2020 vykonávať výučbu dištančnou formou a realizovať všetky  

postupové skúšky v systéme Moodle.  

3. Vykonávať štátne skúšky v akademickom roku 2019/2020 aktuálne stanoveným spôsobom.  

4. Vedúcim zamestnancom dodržiavať hygienický režim priestorov a osôb na pracoviskách 

v zmysle všetkých aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného 

hygienika SR. 

5. Všetkým zamestnancom v záujme ochrany života a zdravia dodržiavať opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva SR a opatrenia hlavného hygienika SR. 

6. Dodržiavať zákaz uskutočňovania hromadných podujatí s počtom účastníkov nad hranicu 

určenú Úradom verejného zdravotníctva SR a hlavným hygienikom SR. 

7. Zamestnancom predložiť vyplnenú dochádzku za mesiac jún (stačí aj elektronicky) vedúcemu 

zamestnancovi najneskôr do 30. 6. 2020. 

8. Zamestnancom zaslať PN, OČR za mesiac jún elektronicky (scan) na adresy 

janka.legathova@uvlf.sk aj ladislav.racz@uvlf.sk najneskôr do 3 dní od jej začiatku a originál 

dokladu hodiť do schránky č. 5. 

9. Dovolenky a výkazy zamestnancov pracujúcich na dohodu za mesiac jún zaslať elektronicky 

(scan) na adresy janka.legathova@uvlf.sk aj  ladislav.racz@uvlf.sk najneskôr do 30. 6. 2020, 

prípadne hodiť do schránky č. 5. 

 

P O V O Ľ U J E M 

v termíne od 8. 6. 2020 

 

1. Realizovať pracovné cesty v rámci Slovenskej republiky.  

2. Zahraničné cesty realizovať v súlade s aktuálnymi nariadeniami vlády SR.  



3. Prezenčnú realizáciu doktorandského štúdia pri dodržiavaní hygienických opatrení 

určených Úradom verejného zdravotníctva SR a hlavným hygienikom SR. 

4. Realizovať prezenčné zasadnutia samosprávnych orgánov univerzity. 

5. Výkon športových činností na športoviskách UVLF v medziach určených Úradom 

verejného zdravotníctva SR a hlavným hygienikom SR. 

 

R U Š Í M 

v termíne od 8. 6. 2020 

 

1. Všetky obmedzenia práce (práca z domu, pracovné voľno) nariadené v súvislosti 

s pandémiou COVID-19. 

2. Príkaz rektorky č. 4/2020 zo dňa 9. 3. 2020 

3. Príkaz rektorky č. 6/2020 zo dňa 26. 3. 2020 

4. Príkaz rektorky č. 7/2020 zo dňa 29. 4. 2020 

 

 

 

 

 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., v. r.  

rektorka 


