Usmernenie č. 1/2022 dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach k realizácii
Príkazu rektora č. 1/2022, k aktualizácii podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ v
Košiciach v letnom semestri AR 2021/2022
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážené študentky, vážení študenti,
rektor UPJŠ v Košiciach vydal Príkaz rektora č. 1/2022, k aktualizácii podmienok výučby
a pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v letnom semestri AR 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.
1/2022 (vrátane príloh), ktorý je potrebné v súlade s týmto usmernením implementovať.
2. Výučba v letnom semestri v čase do 25. 2. 2022 sa bude realizovať podľa rozvrhu hodín
výlučne dištančnou metódou vo všetkých stupňoch a formách štúdia.
3. Začiatok prezenčnej výučby je stanovený na 28.2.2022, pokiaľ vzhľadom na stav
epidemiologickej situácie nedôjde k časovému posunu.
4. Prezenčná forma výučby bude realizovaná výlučne pri dodržaní prísnych hygienických
podmienok a na strane študentov v režime OTP. Študenti a doktorandi najneskôr v termíne
do 14. 2. 2022 oznámia svoj imunitný status (O, P, T) do formulára v AiS2 postupom podľa
pokynov,
ktoré
sú
uvedené
v
dokumente
https://intranet.upjs.sk/op/op.Public.php?documentid=5876.
5. Študent je zároveň v prípade prezenčnej výučby povinný na vyžiadanie vyučujúceho vedieť sa
preukázať:
− potvrdením o očkovaní (status O) alebo
− potvrdením o prekonaní COVID-19 (status P) v období pred nie viac ako 180 dňami alebo
− negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie
starším ako jeden týždeň od dátumu odberu (status T).
6. Ak študent nepreukáže dodržiavanie režimu OTP pri prezenčnej výučbe, vyučujúci má
povinnosť vylúčiť ho z výuky.
7. Pri prezenčnej výučbe nariaďujem povinnú evidenciu účasti študentov.
8. 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).
9. Všeobecné podmienky izolácie a karantény platné od 25.1.2022 obsahuje príloha č. 1 k PR č.
1/2022.
10. Individuálne konzultácie v rámci konzultačných hodín sa môžu uskutočňovať prezenčne, so
zachovaním možnosti e-mailovej, prípadne inej dištančnej komunikácie.
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 4.2.2022
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

