
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                           

 

 

 

Rozhodnutie dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach k realizácii skúšobného 

obdobia a realizácii štátnych skúšok  

(podľa čl. 13 a 14 Príkazu rektora č. 7/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie 

pracovných činností na UPJŠ v Košiciach)  
 

1.  Štátne skúšky, vrátane obhajob bakalárskych a diplomových prác, sa od 

10.5.2021 budú realizovať prezenčne.  Výnimku na dištančnú účasť na štátnej 

skúške študentovi môže v odôvodnených prípadoch udeliť dekan. Študent adresuje 

odôvodnenú žiadosť prodekanke pre vzdelávanie najneskôr tri pracovné dni pred 

termínom štátnej skúšky.   

2.   Postupové skúšky v treťom ročníku denného bc. štúdia a štvrtom ročníku externého 

bc. štúdia,  kde skúšobné obdobie už prebieha, sa ukončia dištančne tak ako sa začali. 

3.   Postupové skúšky v externom štúdiu za zimný semester, kde skúšobné obdobie už 

prebieha, sa ukončia dištančne tak ako sa začali 

4. Postupové skúšky v ostatných ročníkoch denného aj externého bc. a mgr. štúdia 

z povinných predmetov, kde je forma skúšky ústna, sa uskutočnia od začiatku 

skúšobného obdobia v letnom semestri (10.5.2021) prezenčne. Katedry/ústavy 

zabezpečia harmonogram skúšania tak, aby sa minimalizovala súbežná prítomnosť 

študentov čakajúcich na skúšku v priestoroch fakulty. Podľa potreby sa čas začatia 

skúšania môže posunúť aj na popoludňajšie hodiny. Skúšobné úkony sa spravidla 

realizujú v posluchárňach fakulty pri zabezpečení požadovaných hygienických 

opatrení. V odôvodnených prípadoch sa môžu uskutočniť v kanceláriách vyučujúcich, 

ak to kapacitné možnosti umožňujú a ak sú zabezpečené požadované hygienické 

opatrenia. Katedry/ústavy oznámia požiadavku na zabezpečenie posluchární na účely 

skúšok tajomníčke fakulty. Výnimku na dištančnú účasť na postupovej skúške 

študentovi môže v odôvodnených prípadoch (napr. zákaz vychádzania podľa 

uznesenia vlády, izolácia, karanténa, vážne zdravotné komplikácie) udeliť dekan. 

Študent adresuje odôvodnenú žiadosť prodekanke pre vzdelávanie najneskôr tri 

pracovné dni pred termínom skúšky.     

5. Skúšky z povinných predmetov, kde je forma skúšky písomná, sa uskutočnia 

dištančne.  

6. Skúšky z povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov sa uskutočnia 

dištančne.  

7.   Týmto usmernením sa v dotknutých častiach mení Pokyn dekana č. 1/2021, ktorým sa 

určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúškového obdobia 

v letnom semestri akademického roku 2020/2021.   

8.   Skúšky alebo iné formy hodnotenia štúdia v doktorandských študijných programoch 

sa ukončia spôsobom, ako sa začali.  

 

 

V Košiciach dňa 3.5.2021 

      doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.   

      dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach 


