
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           

Usmernenie č. 5/2021 dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach k realizácii 
Príkazu rektora č. 9/2021, k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností 

na UPJŠ v Košiciach v úvode ZS 2021/2022  
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážené študentky, vážení študenti,  
  
rektor UPJŠ v Košiciach vydal Príkaz rektora č. 9/2021 k spresneniu realizácie výučby 
a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v úvode ZS 2021/2022. Žiadam Vás o 
dôsledné dodržiavanie Príkazu rektora, a za účelom jeho implementácie na Právnickej fakulte 
UPJŠ v Košiciach vydávam tieto usmernenia:  
 

1. Všetci študenti, učitelia a ostatní zamestnanci fakulty sa oboznámia s Príkazom rektora 
č. 9/2021 (vrátane príloh), ktorý je potrebné v súlade s týmto usmernením 
implementovať.  

2. Výučbová časť zimného semestra sa začína 27.9.2021. Priebeh výučby bude 
závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v súlade s Prílohou č. 3 Príkazu rektora 
č. 9/2021.  

3. Výučba má v ZS kombinovaný charakter so zachovaním platných protiepidemických 
opatrení a odporúčaní v súlade s opatreniami režimu OTP. Učitelia a študenti, ktorí 
nespĺňajú kritériá OTP (očkovanie, testovanie, prekonanie) sa prezenčnej výučby 
nemôžu zúčastniť.  

4. 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. Toto usmernenie je vydané v čase zaradenie okresov Košice I – 
IV do červenej farby. Po zmene zaradenia okresov Košice I – IV do bordovej alebo 
čiernej farby dôjde k úprave usmernenia dekana.  

5. 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. 

- Semináre z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov prezenčne. 
 
Externé štúdium 
• Konzultácie dištančne prostredníctvom MS Teams, s výnimkou prvých 

konzultácií pre 1. ročník bc. štúdia dňa 25.9.2021, ktoré sa konajú prezenčne. 
 

6. Pri prezenčnej výučbe nariaďujem povinnú evidenciu účasti študentov. 
7. V prípade potvrdenia ochorenia študenti a zamestnanci ihneď emailom, prípadne 

telefonicky informujú o tejto skutočnosti fakultu prostredníctvom príslušnej študijnej 
referentky (študenti) alebo nadriadeného vedúceho zamestnanca (zamestnanci). 
Uvedené rovnako platí pre prípad karantény z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnou 
osobou. V prípade pozitivity študentov/učiteľov sa postupuje v súlade s Príkazom 
rektora č. 9/2021 a jeho prílohou č, 3.    



8. Individuálne konzultácie v rámci konzultačných hodín sa uskutočňujú prezenčne, so 
zachovaním možnosti e-mailovej, prípadne inej dištančnej komunikácie. 

9. V závislosti od vývoja situácie môže dôjsť v priebehu semestra k zmene metód 
výučby. Za tým účelom sa upravia informačné listy predmetov. 

10. Študenti, učitelia a ostatní zamestnanci sú povinní nosiť vo vnútorných priestoroch 
fakulty rúško alebo respirátor v súlade s platným COVID automatom.  

11. V zimnom semestri AR 2021/2022 sa neuskutoční slávnostná imatrikulácia študentov 
prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. 

 
 
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 13.9.2021   
     doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.   
     dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach 


