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97.
Opatrenie
rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave
zo 17. septembra 2020
o organizácii výučby v zimnom semestri akademického roka 2020/2021
na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v súvislosti
so šírením 2. vlny koronavírusu COVID-19
Na základe záverov prijatých dňa 17. 9. 2020 na stretnutí krízového štábu Akadémie
Policajného zboru v Bratislave (APZ) v súvislosti s organizáciou výučby v zimnom semestri
akademického roka 2020/2021 prijímam až do ukončenia výučbovej časti dňa
4. 12. 2020 nasledovné opatrenia, upravujúce vyučovací proces počas 2. vlny šírenia
koronavírusu COVID-19 týmto spôsobom:
I. Denné bakalárske a magisterské štúdium
Denní študenti/bakalárske štúdium – 1. roč., 2. roč., 3. roč.
Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - BOOM
Študijný program: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - BSVS
- v termíne od 21. 9. 2020 do 4. 12. 2020 prezenčná výučba všetkých seminárov
a cvičení podľa riadneho rozvrhu v priestoroch APZ,
- v termíne od 21. 9. 2020 do 4. 12. 2020 dištančné vedenie prednášok formou
on-line bude realizované prostredníctvom MS-TEAMS, pričom študenti
a pedagógovia sú povinní využívať svoje mailové kontá s príponou @akademiapz.sk,
- prednášky sú povinné s možnosťou pripojenia z ľubovoľného miesta s optimálnym
spojením,
- prednášky budú k dispozícii v čase výučby konkrétneho predmetu buď v podobe
finálneho produktu, ktorý si študenti stiahnu, resp. počas vymedzeného času
prednášky budú študenti v on-line spojení s vyučujúcim prednášaného predmetu,
- pre úpravu časového rozvrhu vyučovania pozri tab. č. 1 (nižšie).
Denní študenti/magisterské štúdium – 1. roč., 2. roč.
Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - BOOM
Študijný program: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - BSVS
- v termíne od 21. 9. 2020 do 4. 12. 2020 dištančná výučba podľa riadneho rozvrhu,
- dištančná výučba formou on-line bude realizovaná prostredníctvom MS-TEAMS,
pričom študenti a pedagógovia sú povinní využívať svoje mailové kontá s príponou
@akademiapz.sk, pripojenie je možné z ľubovoľného miesta s optimálnym spojením,
- semináre a prednášky budú prebiehať on-line podľa riadneho rozvrhu.

II. Externé bakalárske a magisterské štúdium
Externí študenti/bakalárske štúdium – 1. roč., 2. roč., 3. roč., 4. roč.
Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - BOOM
Študijný program: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - BSVS
- v termíne od 21. 9. 2020 do 4. 12. 2020 dištančná výučba podľa riadneho rozvrhu,
- dištančná výučba formou on-line bude realizovaná prostredníctvom MS-TEAMS,
pričom študenti a pedagógovia sú povinní využívať svoje mailové kontá s príponou
@akademiapz.sk,
- pripojenie je možné z ľubovoľného miesta s optimálnym spojením,
- semináre a prednášky budú prebiehať on-line podľa riadneho rozvrhu.
Externí študenti/magisterské štúdium – 1. roč., 2. roč., 3. roč.
Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - BOOM
Študijný program: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - BSVS
- v termíne od 21. 9. 2020 do 4. 12. 2020 dištančná výučba podľa riadneho rozvrhu,
- dištančná výučba formou on-line bude realizovaná prostredníctvom MS-TEAMS,
pričom študenti a pedagógovia sú povinní využívať svoje mailové kontá s príponou
@akademiapz.sk,
- pripojenie je možné z ľubovoľného miesta s optimálnym spojením,
- semináre a prednášky budú prebiehať on-line podľa riadneho rozvrhu.
Externí študenti/magisterské štúdium konverzné – 1. roč., 2. roč., 3. roč., 4. roč.
Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - BOOM
- v termíne od 21. 9. 2020 do 4. 12. 2020 dištančná výučba podľa riadneho rozvrhu,
- dištančná výučba formou on-line bude realizovaná prostredníctvom MS-TEAMS,
pričom študenti a pedagógovia sú povinní využívať svoje mailové kontá s príponou
@akademiapz.sk,
- pripojenie je možné z ľubovoľného miesta s optimálnym spojením,
- semináre a prednášky budú prebiehať on-line podľa riadneho rozvrhu.
III. Doktorandské štúdium
Externí a denní študenti/doktorandské štúdium - 1. roč., 2. roč., 3. roč., 4. roč.
Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - BOOM
Študijný program: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - BSVS
- v termíne od 21. 9. 2020 do 4. 12. 2020 dištančná výučba podľa riadneho rozvrhu,
- dištančná výučba formou on-line bude realizovaná prostredníctvom MS-TEAMS,
pričom študenti a pedagógovia sú povinní využívať svoje mailové kontá s príponou
@akademiapz.sk,
- pripojenie je možné z ľubovoľného miesta s optimálnym spojením,
- semináre a prednášky budú prebiehať on-line podľa riadneho rozvrhu,
- obhajoby dizertačných prác aj dizertačné skúšky sa budú konať prezenčne.
IV. Pedagógovia
-

sú povinní v termíne od 21. 9. 2020 do 4. 12. 2020 viesť prezenčnú výučbu všetkých
seminárov a cvičení podľa riadneho rozvrhu v priestoroch APZ,
sú povinní v termíne od 21. 9. 2020 do 4. 12. 2020 realizovať dištančné vedenie
prednášok a seminárov formou on-line prostredníctvom MS-TEAMS,

-

sú povinní nahradiť priamu výučbu na prednáškach, seminároch a cvičeniach
plánovanú v termíne od 7. 9. 2020 do 18. 9. 2020, bude odučená počas zamestnaní
od 21. 9. 2020 do 4. 12. 2020,
sú povinní využívať svoje mailové kontá s príponou @akademiapz.sk,
pripojenie je v priebehu dištančného vzdelávania možné z ľubovoľného miesta
s optimálnym spojením,
prednášky budú k dispozícii v čase výučby konkrétneho predmetu buď v podobe
finálneho produktu, ktorý si študenti stiahnu, resp. počas vymedzeného času
prednášky budú študenti v on-line spojení s vyučujúcim prednášaného predmetu,
počas seminára budú študenti v on-line spojení s vyučujúcim predmetu,
pre úpravu časového rozvrhu vyučovania v dennom štúdiu pozri tab. č. 1 (nižšie).
V. Organizácia ubytovania v ŠD APZ

-

-

-

-

vzhľadom na zmeny v organizácii štúdia pre študentov denného magisterského štúdia
(1. a 2. ročník, v oboch študijných programoch) z prezenčnej na dištančnú formu online štúdia v období od 21.09.2020 do 04.12.2020, ako aj počas skúškového obdobia
v období od 07.12.2020 do 22.01.2021 v zimnom semestri akademického roka
2020/2021 sa ubytovanie pre uvedených študentov neposkytuje,
ubytovanie sa poskytuje len študentom denného bakalárskeho štúdia (1., 2. a 3.
ročník, v oboch študijných programoch) v období od 21.09.2020 do 04.12.2020
(prezenčná forma štúdia), ako aj počas skúškového obdobia v období od 07.12.2020
do 22.01.2021,
ubytovanie pre študentov s prideleným ubytovaním v 2. kole odvolacieho konania,
ktoré bude realizované dňa 21.09.2020 bude ubytovanie zmluvne realizované len do
22.01.2021,
študentom s prideleným ubytovaním na základe splnenia schválených kritérií pre
ubytovanie pre akademický rok 2020/2021 v dennej forme štúdia v 1., 2. a 3. ročníku
bakalárskeho štúdia a študentom s priznaným ubytovaním v 1. kole odvolacieho
konania bude ubytovanie zmluvne realizované do konca letného semestra
akademického roka 2020/2021, pokiaľ nebude ku dňu 25.01.2021 pre uvedené
štúdium zmenená jeho forma výučby (z prezenčnej na on-line),
ubytovanie sa neposkytuje študentom externej formy štúdia (v oboch študijných
programoch) v období od 21.09.2020 do 04.12.2020, vrátane skúškového obdobia
v období od 07.12.2020 do 22.01.2021,
ubytovanie pre iné formy štúdia a akcie (kurzy, vyšetrovatelia, hasiči, ŠVM a pod.)
bude realizované individuálne podľa aktuálnych kapacitných možností ŠD APZ.
VI. Všeobecné ustanovenia

1. Zamestnanci a študenti APZ sú povinní od 21. 9. 2020 nosiť v priestoroch APZ ochranné
rúška. Použitie ochranných rúšok počas seminárov a cvičení si upraví každý pedagóg
individuálne podľa kapacity miestnosti, v ktorej sa bude realizovať konkrétna výučba;
sú povinní vo všetkých priestoroch APZ dodržiavať aktuálne pokyny Ústredného
krízového štábu Slovenskej republiky.
2. Rektorka APZ si vyhradzuje v súvislosti s vývojom ochranných opatrení vlády SR na
zabránenie šírenia COVID-19 právo na zmenu ustanovení vymedzených týmto opatrením
vzhľadom na aktuálny vývoj šírenia COVID-19.

ČASOVÝ ROZVRH VYUČOVANIA
1. vyuč. hodina
2. vyuč. hodina
3. vyuč. hodina
4. vyuč. hodina
5. vyuč. hodina
6. vyuč. hodina
7. vyuč. hodina
8. vyuč. hodina
9. vyuč. hodina
10. vyuč. hodina
11. vyuč. hodina
12. vyuč. hodina

07:30 – 08:05
08:10 – 08:45
08:55 – 09:30
09:35 – 10:10
10:20 – 10:55
11:00 – 11:35
11:35 – 13:30
13:30 – 14:05
14:10 – 14:45
14:55 – 15:30
15:35 – 16:10
16:20 – 16:55
17:00 – 17:35

Tabuľka č. 1: Upravený časový rozvrh vyučovania pre denné bakalárske štúdium (pozn. upravené v súvislosti
s výdajom a organizáciou stravovania v jedálni APZ).

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vydania.
Č. p.: APZ-OO-4-096/2020
Lucia Kurilovská, v. r.

