
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                           

Usmernenie č. 4/2020 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  

 

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

  

rektor UPJŠ v Košiciach vydal Príkaz rektora č. 15/2020, ktorým sa určuje organizácia a podmienky 

pedagogického procesu a prevádzky na UPJŠ v Košiciach na akademický rok 2020/2021. Žiadam Vás 

o dôsledné dodržiavanie Príkazu rektora, a za účelom jeho implementácie na Právnickej fakulte UPJŠ 

v Košiciach vydávam po prerokovaní na zasadnutiach kolégia dekana v dňoch 26.8.2020 a 7.9.2020 

tieto usmernenia:  

 

1. Všetci študenti, učitelia a ostatní zamestnanci fakulty sa oboznámia s Príkazom rektora č. 

15/2020 (vrátane príloh), ktorý je potrebné v súlade s týmto usmernením implementovať. 

Študenti prichádzajúci na štúdium sú povinní oboznámiť sa aj s manuálom upravujúcim 

príchod študentov na UPJŠ. Tieto dokumenty sú zverejnené na webovom sídle univerzity 

a fakulty. 

2. Výučbová časť zimného semestra sa začína 21.9.2020. Priebeh výučby bude determinovaný 

sledovaním a vývojom epidemiologickej situácie v troch úrovniach (zelená, oranžová 

a červená fáza), v súlade s Prílohou č. 3 Príkazu rektora č. 15/2020.  

3. Výučba má prezenčný, dištančný alebo kombinovaný charakter so zachovaním platných 

epidemiologických opatrení a odporúčaní. Prezenčné vzdelávanie sa bude dopĺňať alebo 

nahrádzať využívaním dištančných metód v závislosti od vývoja jednotlivých fáz vývoja 

zdravotnej situácie s cieľom ochrany zdravia všetkých zúčastnených, a za súčasného 

dosiahnutia požadovaných cieľov vzdelávania. 

4. Výučba v zimnom semestri sa bude realizovať podľa určeného rozvrhu hodín nasledovne: 

Denné štúdium 

- Prednášky z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov dištančne 

prostredníctvom MS Teams, alternatívne sprístupnením záznamu prednášky. 

- Semináre z povinných predmetov prezenčne. 

- Semináre z povinne voliteľných a výberových predmetov dištančne prostredníctvom MS 

Teams, okrem predmetov, ktorých povaha vyžaduje najmä prezenčné vzdelávanie  (napr. 

cudzie jazyky, právna informatika, klinické predmety). Konkrétnu metódu výučby oznámi 

vyučujúci študentom pred začiatkom semestra.  

Externé štúdium 

- Konzultácie v bakalárskom stupni štúdia dištančne prostredníctvom MS Teams, 

alternatívne sprístupnením záznamu konzultácie. Najmenej dve konzultácie z každého 

predmetu sa uskutočnia prostredníctvom MS Teams. 

- Konzultácie v magisterskom stupni štúdia prezenčne.  

5. Individuálne konzultácie v rámci konzultačných hodín sa v zelenej fáze uskutočňujú 

prezenčne, so zachovaním možnosti e-mailovej, prípadne inej dištančnej komunikácie. 

6. V závislosti od vývoja situácie môže dôjsť v priebehu semestra k zmene metód výučby. Za 

tým účelom sa upravia informačné listy predmetov. 

7. Študenti, učitelia a ostatní zamestnanci sú povinní nosiť vo vnútorných priestoroch fakulty 

rúško.  

8. V počítačových učebniach sú študenti povinní používať ochranné rukavice. 

9. Učitelia pri prezenčnej výučbe nosia rúško alebo používajú ochranný štít. Pri prezenčnej 

výučbe sú učitelia povinní viesť prezenčnú listinu študentov fyzicky prítomných na výučbe. 

Vyučujúci alebo ním poverená osoba zabezpečí vyvetranie miestnosti pred začiatkom a po 

skončení každej prezenčnej výučby. 



10. Používanie indexov sa ruší. Hodnotenia študentov sa zapisujú do AIS-u, a súčasne do vlastnej 

evidencie katedier/ústavov.  

11. V prípade, ak sa u študenta vyskytne podozrenie (má lekárom odporúčanú izoláciu pre 

príznaky ochorenia COVID-19 alebo nariadené PCR testovanie) alebo je potvrdené ochorenie 

COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje fakultu mailom na: pravo-corona-

virus@upjs.sk.  

12. Študent s podozrením na ochorenie COVID-19 je vylúčený z prezenčnej výučby až do 

výsledkov jeho PCR testu alebo usmernenia RÚVZ. Z prezenčnej výučby sa vylúčia aj osoby, 

ktoré patria medzi úzke kontakty študenta. Identifikáciu vylúčených osôb a oznámenie o 

prijatí opatrení realizuje študijné oddelenie v spolupráci s prodekankou pre vzdelávanie. 

13. Výučba všetkých vylúčených osôb pokračuje dištančnou alebo inou náhradnou formou. Ak je 

výsledok PCR testu študenta negatívny, prezenčná výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené 

osoby. Ak je výsledok PCR testu študenta pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo 

prezenčnej výučby. O obnove prezenčného vzdelávania fakulta rozhodne po zvážení aktuálnej 

hygienicko-epidemiologickej situácie a prípadnej konzultácii s RÚVZ.  

14. Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca sa postupuje v súlade s Prílohou č. 3 

Príkazu rektora č. 15/2020. 

15. V zimnom semestri AR 2020/2021 sa neuskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvého 

ročníka bakalárskeho stupňa štúdia ani iné fakultné podujatia hromadného charakteru. 

16. Študenti a zamestnanci fakulty môžu v prípade otázok:  

- týkajúcich sa epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19, v slovenčine aj 

angličtine, kontaktovať: hot line: 0948 283 203; e-mail: corona-virus@upjs.sk, 

- súvisiacich s protiepidemickými opatreniami, špecifickými pre Právnickú fakultu, 

kontaktovať: pravo-corona-virus@upjs.sk. 

 

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 7.9.2020    doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.   

       dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach 


