
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                           

Usmernenie dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach k realizácii  

Príkazu rektora č. 2/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu 

COVID-19 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach 

 

     Doplnenie k 13.3.2020  

 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

vážené študentky, vážení študenti,  

 

rektor UPJŠ v Košiciach vydal Príkaz rektora č. 2/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a 

šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, ktorým sa prerušuje prezenčná 

výučba na všetkých fakultách UPJŠ od 10. marca 2020 do 22. marca 2020.  

 

Dovoľujem si Vás požiadať o dôsledné dodržiavanie uvedeného Príkazu rektora a tiež Opatrení 

Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19. 

  

V zmysle uvedeného Príkazu vydávam tieto usmernenia:  

1. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia a dištančne predbežne do 27.3.2020.  

2. Konkrétny spôsob ďalšej výučby v dennom ako aj externom štúdiu študentom oznámi 

príslušný vyučujúci. Upozorňujem, že prerušenie kontaktnej výučby nie je rektorským ani 

dekanským voľnom a že štúdium naďalej pokračuje vhodnými formami a metódami.  

3. Je nevyhnutné denne kontrolovať fakultné mailové schránky, oznamy v AIS2, webovú stránku 

univerzity a fakulty, ako aj príslušných katedier/ústavov.  

4. Štátne skúšky, postupové skúšky a rigorózne skúšky sa od 16.3.2020 až do odvolania 

pozastavujú a nebudú sa realizovať. Náhradné termíny budú stanovené v závislosti od vývoja 

situácie. Odporúčame študentom pripravujúcim sa na štátne skúšky, aby sa priebežne 

a súčasne pripravovali na povinnú štátnu skúšku z predmetov Občianske právo a Trestné 

právo.   

5. Skúšky študentov externého štúdia sa od 10. marca 2020 do 27. marca 2020 rušia. Študenti sa 

prihlásia na iné termíny vypísané katedrami a ústavmi po ukončení prerušenia prezenčnej 

výučby.   

6. Žiadame študentov zo SR, aby v čase prerušenia prezenčnej výučby nenavštevovali fakultu ani 

internáty a zdržiavali sa v mieste trvalého pobytu.   

7. Žiadame zahraničných študentov, aby počas prerušenia prezenčnej výučby neopúšťali mesto 

Košice.  

8. V uvedenom období sú zrušené všetky zasadnutia akademických samosprávnych orgánov, 

hromadné akcie a odborné, vzdelávacie a vedecké podujatia, ktorých organizácia bola 

plánovaná v priestoroch fakulty.  

9. Rušia sa všetky zahraničné pracovné cesty až do odvolania. Na fakulte sa v čase prerušenia 

prezenčnej výučby nebudú prijímať zahraniční hostia.  

10. Zamestnanci sa riadia pokynmi vedúceho zamestnanca pracoviska (dekan, vedúci 

katedry/riaditeľ ústavu, tajomníčka fakulty).  

11. Všetky otázky študijného, ekonomického a personálneho charakteru budú riešiť zamestnanci 

PravF UPJŠ elektronickou formou od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do 15.00. Študenti 

v študijných otázkach prednostne kontaktujú študijné oddelenie. E-mailové kontakty na 

zamestnancov PravF UPJŠ sú uvedené na https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/dekanat/. 

 

 

V Košiciach, dňa 13. 03. 2020    doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.   

         dekan  

Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach 

https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/dekanat/

