
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                           

Usmernenie č. 5/2020 dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach k realizácii 

Príkazu rektora č. 15/2020, ktorým sa určuje organizácia a podmienky pedagogického procesu a 

prevádzky na UPJŠ v Košiciach na akademický rok 2020/2021  a Záverov zo zasadnutia 

Monitorovacej a koordinačnej rady UPJŠ v Košiciach, konanej dňa 28. 09. 2020 
 

Účinné od 29.9.2020 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážené študentky, vážení študenti,  

  

v nadväznosti na závery zo zasadnutia Monitorovacej a koordinačnej rady UPJŠ v Košiciach, konanej 

dňa 28. 09. 2020 vydávam tieto usmernenia, ktoré menia a dopĺňajú usmernenia zo 7.9.2020:  

 

1. Výučba v zimnom semestri AR 2020/2021 sa bude od 29.9.2020 až do odvolania realizovať 

podľa určeného rozvrhu hodín iba dištančnými metódami v dennej aj externej forme 

bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia (prednášky, semináre, konzultácie).  

2. Študentom sa odporúča dočasne opustiť Študentské domovy. 

3. Právnická knižnica ostáva pre študentov a zamestnancov otvorená.  

4. V prípade možnej nákazy COVID 19 alebo možného rizika nákazy u študenta, študent o tejto 

skutočnosti informuje prodekanku pre vzdelávanie, študijné oddelenie fakulty a zároveň e-

mailom všetkých učiteľov a študentov, s ktorými prišiel do kontaktu. 

5. Individuálne konzultácie v rámci konzultačných hodín sa v prípade dohody učiteľa so 

študentom realizujú prezenčne, odporúčaná je však e-mailová, prípadne iná dištančná 

komunikácia. Odporúča sa v maximálnej miere obmedziť kontakt zamestnancov starších ako 

65 rokov so študentmi. 

6. Výučba doktorandov sa bude realizovať podľa určeného harmonogramu prezenčnou alebo 

dištančnou metódou podľa určenia konkrétneho vyučujúceho v závislosti od vývoja 

epidemiologickej situácie. Účasť doktorandov v dennej forme štúdia na pracovisku nie je 

obmedzená. Doktorand môže realizovať individuálne štúdium mimo pracoviska so súhlasom 

školiteľa a s vedomím príslušného vedúceho zamestnanca fakulty (vedúci katedry/riaditeľ 

ústavu).   

 

 

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

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

 

 

V Košiciach, dňa 29.9.2020    doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.   

       dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach 


