
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                           

Usmernenie dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach k realizácii 

Príkazu rektora č. 4/2020 k priebehu a ukončeniu výučbovej časti letného semestra AR 

2019/2020 na UPJŠ v Košiciach a Príkazu rektora č. 5/2020 na prijatie 

opatrení v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážené študentky, vážení študenti,  

  

rektor UPJŠ v Košiciach vydal Príkaz rektora č. 4/2020 k priebehu a ukončeniu výučbovej časti letného 

semestra AR 2019/2020 na UPJŠ v Košiciach a Príkaz rektora č. 5/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s 

výskytom a šírením ochorenia COVID-19. Dovoľujem si Vás požiadať o dôsledné dodržiavanie uvedených 

Príkazov rektora a tiež Opatrení Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19. V 

zmysle uvedených Príkazov rektora a uznesenia Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ 

v Košiciach vydávam tieto usmernenia, ktoré modifikujú doteraz zverejnené usmernenia:  

 

1. Všetci učitelia a študenti fakulty sa oboznámia s Príkazmi rektora (vrátane príloh), ktoré je 

potrebné v súlade s týmto usmernením implementovať.  

2. Výučbová časť letného semestra bude ďalej prebiehať už len dištančnou formou a táto sa 

skončí podľa harmonogramu.  

3. Akademický senát fakulty odsúhlasil zmeny v harmonograme AR 2019/2020 nasledovne:  

Termín na odovzdanie bakalárskej práce (BP) sa predlžuje do 30.4.2020. 
Termín zverejnenia posudkov vedúceho a oponenta BP sa predlžuje do 31.5.2020. 

Skúšobné obdobie letného semestra pre 3. ročník BŠP DŠ sa predlžuje do 29.5.2020.  

Termíny obhajoby BP od 18.5. do 22.5.2020 sa rušia. Nové termíny budú upresnené neskôr.      
Plánované termíny štátnych skúšok vrátane obhajoby diplomovej práce pre MŠP DŠ a EŠ sa 

rušia (riadne, náhradné ako aj opravné). Konkrétne termíny a forma obhajoby záverečnej práce 

a ďalších štátnych skúšok budú oznámené včas vopred tak, aby sa s ich realizáciou začalo najskôr 

14 dní po zrušení obmedzení vyvolaných aktuálnou epidemiologickou situáciou a oznámení ich 

termínu.   

Termíny dizertačnej skúšky – dopĺňajú sa termíny od 24.8.2020 do 31.8.2020 pre prípad, že 

aktuálna situácia neumožní ich realizáciu v termíne do 30.6.2020.   

4. Syllaby (informačné listy) vrátane podmienok priebežného a záverečného hodnotenia budú 

upravené v termíne do 31.3.2020 tak, že prezenčnú formu štúdia nahradí v maximálnej možnej 

miere dištančná forma. Konkrétnu formu dištančného skúšania postupových skúšok upraví 

katedra/ústav v stanovenom termíne. Bližšie informácie k skúšobnému obdobiu budú uvedené 

v Pokyne dekana k skúšobnému obdobiu.  

5. Dištančnou formou je potrebné realizovať aj skúšky v externom štúdiu za zimný semester, ktorého 

skúškové obdobie trvá do 19.6.2020. Termíny možno vypisovať od 14.4.2020.  

6. BP sa odovzdajú v predĺženom termíne len v elektronickej podobe vložením do AiS2 a CRZP. 

Tlačenú verziu BP, ktorá musí byť identická s elektronickou verziou študent odovzdá následne, 

najneskôr do dňa jej obhajoby. 

7. Bakalársku štátnu skúšku zo Správneho práva nateraz plánujeme realizovať v stanovenom termíne 

(druhá polovica júna 2020), kedy by sa mohli konať aj obhajoby bakalárskych prác. 

8. Nové termíny magisterských štátnych skúšok budú upresnené po konzultácii s predsedami 

štátnicových komisií a dotknutými študentmi.  

 

Žiadam Vás všetkých o rešpektovanie týchto postupov a opatrení, prispôsobenie sa vzniknutej situácii, 

vzájomnú toleranciu, a tiež pochopenie prípadných komplikácií, ktoré pri dištančnom skúšaní môžu nastať. 

 

 

V Košiciach, dňa 27.03. 2020    doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.   

       dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach 


