
 

 
 
 
 
 
 

Usmernenie dekana č. 3/2021  
k spresneniu realizácie výučby a realizácii pracovných činností  

na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v čase od 22. 3. 2021 

 

 

 

V súlade s Príkazom rektora č. 06/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie 
pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22. 3. 2021 vydávam nasledovné 
usmernenie: 

1. Začiatok prezenčnej časti výučby experimentálnych predmetov posúvame na 12. 4. 2021. 
Ak to epidemiologická situácia nedovolí, termín bude opäť posunutý, prípadne sa táto časť 
výučby realizuje v náhradnom termíne (jún, júl 2021).  

2. Fakulta v spolupráci s univerzitou bude 12. 4. 2021 organizovať testovanie svojich 
študentov zúčastňujúcich sa prezenčnej výučby ANG testami v intervaloch, ktoré budú 
vyžadovať opatrenia ÚVZ SR. Harmonogram testovania bude spresnený minimálne 3 
pracovné dni pred začiatkom prezenčnej časti výučby.  

3. Študenti, ktorých záverečná práca má experimentálny charakter, môžu pracovať 
v laboratóriách na základe súhlasu riaditeľa príslušného ústavu. Prítomnosť študenta na 
pracovisku je nutné evidovať v elektronickej knihe návštev.  

4. Prioritne pre študentov končiacich ročníkov je možné (po vzájomnej dohode študentov 
a vyučujúcich) v skupinách do 6 osôb realizovať prezenčnú výučbu vybraných 
experimentálnych predmetov aj od 22. 3. 2021. Zoznam vybraných experimentálnych 
predmetov s povolenou prezenčnou výučbou je uvedený v Prílohe č. 1. 

5. Prítomnosť študentov na pracoviskách fakulty a univerzity je možná iba za prísnych 
epidemiologických opatrení a s platným negatívnym výsledkom testu v zmysle uznesenia 
vlády resp. opatrení ÚVZ SR. 

6. Plánovanie výučby podľa ods. 4 a ods. 1 vychádza z existujúceho rozvrhu, nové rozvrhové 
akcie musia byť zaradené ako individuálne rozvrhové akcie, prezenčné listiny vyučujúci 
evidujú v zdieľanom úložisku MS Teams. 

7. Ak sa študent nemôže prezenčnej výučby experimentálnych predmetov zúčastniť, je 
možné:  
a) ak to charakter predmetu umožňuje, určiť náhradné podmienky,  
b) dohodnúť výučbu skupiny študentov počas skúškového obdobia (v súlade s ods. 1),  
c) požiadať o vyškrtnutie predmetu zo zápisného listu. 

8. Študentom podľa ods. 4 zašle Študijné oddelenie fakulty elektronickou poštou Potvrdenie 
o nevyhnutnej prítomnosti na výučbe experimentálnych predmetov.  

9. Ubytovanie v ŠDaJ UPJŠ je možné pre študentov podľa ods. 3, pričom o udelení súhlasu 
informuje riaditeľ príslušného ústavu alebo vedúci záverečnej práce študijné oddelenie, 
ktoré sprostredkuje zoznam pre ŠDaJ ohľadne opätovného ubytovania. 

10. Ubytovanie v ŠDaJ UPJŠ je možné aj pre študentov podľa ods. 1 a ods. 4. Zoznam 
študentov zúčastňujúcich sa prezenčnej výučby podľa ods. 1 a ods. 4 zabezpečí študijné 
oddelenie fakulty, ktoré ho poskytne ŠDaJ za účelom opätovného ubytovania.  



   

11. Ubytovanie v ŠDaJ UPJŠ sa v tomto období riadi sprísnenými nariadeniami vydanými 
ŠDaJ UPJŠ, ktoré kontroluje a sankcionuje ich nedodržiavanie.  

12. Ubytovanie študentov u zmluvných poskytovateľov ubytovania pre UPJŠ sa riadi pokynmi 
zmluvných poskytovateľov. 

 

 

 

Košice 17. 3. 2021      doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
 dekan PF UPJŠ v Košiciach 

 

 

 

Príloha č. 1 

Zoznam vybraných experimentálnych predmetov  

s povolenou prezenčnou výučbou od 22. 3. 2021 

 

Skratka predmetu Názov predmetu 
Študentov 

I. / II.  
stupeň 

Rozsah 

ÚFV/MSA1/03 Metódy štruktúrnej analýzy  4 / 2 2C 
ÚFV/ELP1/01 Elektronické praktikum  4 / 0 3C 
ÚCHV/PBCHU/15 Praktikum z biochémie  25 / 0 4C 
ÚCHV/MUSU/15 Metódy určovania štruktúry, spektrálne metódy  25 / 0 3C 
ÚCHV/ASM/03 Separačné metódy  10 / 0 1C 
ÚCHV/IMACHU/03 Inštrumentálne metódy analytickej chémie  5 / 0 3C 
ÚCHV/ASC1/99 Praktikum zo separačných metód  4 / 0 5C 
ÚCHV/PPB/03 Pokročilé praktikum z biochémie  4 / 0 6C 
ÚCHV/PPA1/03  Pokročilé Praktikum z anorganickej chémie  16 / 0 6C 
ÚCHV/PPOC/03  Pokročilé praktikum z organickej chémie  9 / 0 6C 
ÚCHV/FTEP1/03  Teória elektrochemických procesov  4 / 0 1C 
ÚBEV/EKC1/00 Ekológia cicavcov 0 / 10 1C 

 
 


