Košice dňa 5. 2. 2021
S. č.: 76/2021-R/004
PRÍKAZ REKTORKY č. 4/2021
v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 30 zo 17. 1. 2021 k návrhu na prijatie opatrení na
pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa
čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
prikazujem:
1. Všetci zamestnanci budú vykonávať v termíne od 8. 2. 2021 prácu z domu s výnimkou tých
zamestnancov, ktorí musia nevyhnutne zabezpečovať neodkladné práce na pracovisku v
období od 8. 2. 2021.
2. Zamestnanci a doktorandi, ktorí budú v termíne od 8. 2. 2021 vykonávať prácu len z domu
podľa pokynov vedúceho zamestnanca, sú povinní byť dostupní prostredníctvom
elektronického a telefonického spojenia a v prípade potreby sa dostaviť na pracovisko.
3. Nevyhnutná a nepretržitá prevádzka na klinikách, účelových zariadeniach, OE, OIKT,
OBKR, OVO a OPI bude zabezpečovať svoje úlohy podľa rozpisu služieb.
4. Zamestnanci a doktorandi, ktorí budú v termíne od 8. 2. vykonávať prácu na pracovisku
musia mať so sebou certifikát s negatívnym výsledkom na COVID-19 (RT-PCR alebo
antigénový test) v zmysle platného uznesenia vlády a opatrení ÚVZ SR, prípadne doklad o
prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace alebo doklad o očkovaní proti
ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14
dní.
5. Vedúci zamestnanci musia zabezpečiť kontrolu potvrdení a dokladov podľa bodu 4.
6. Vedúci zamestnanci musia zabezpečiť organizačný a administratívny chod pracoviska tak,
aby sa minimalizoval kontakt medzi zamestnancami.
7. V termíne od 8. 2. 2021 sa bude výučba realizovať vo všetkých študijných programoch a ich
ročníkoch dištančnou formou prostredníctvom MS Teams a Moodle.
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom 8. 2. 2021.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka






