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1. Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave
o organizácii výučby v letnom semestri akademického roka 2021/2022
na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v súvislosti so šírením
koronavírusu COVID-19

1.

Opatrenie
rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave
zo 11. januára 2022
o organizácii výučby v letnom semestri akademického roka 2021/2022
na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v súvislosti
so šírením koronavírusu COVID-19

Na základe záverov prijatých dňa 11. 1. 2022 na stretnutí krízového štábu Akadémie
Policajného zboru v Bratislave (APZ) v súvislosti s organizáciou výučby v letnom semestri
akademického roka 2021/2022 prijímam nasledovné opatrenia, upravujúce vyučovací proces
týmto spôsobom:

I. DENNÉ ŠTÚDIUM
Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku (BOOM)
DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – 1., 2., 3. ROČ. (aj civilní študenti)
- v termíne od 24. 1. 2022 bude prebiehať prezenčná výučba podľa riadneho rozvrhu
v priestoroch APZ;
- v súvislosti s uvedeným budú prednášky spoločné so študijným programom BSVS
realizované v miestnostiach P5 alebo P9.
Študijný program: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe (BSVS)
DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – 1., 2., 3. ROČ.
- v termíne od 24. 1. 2022 dištančná výučba podľa riadneho rozvrhu;
- dištančná výučba formou on-line bude realizovaná prostredníctvom MS-TEAMS,
pričom študenti a pedagógovia sú povinní využívať svoje e-mailové kontá s príponou
@akademiapz.sk, pripojenie je možné z ľubovoľného miesta s optimálnym spojením;
- v rámci dištančnej výučby sú prednášky, semináre a cvičenia povinné;
- výučba bude prebiehať on-line podľa riadneho rozvrhu.
Študijný program: BOOM / BSVS
DENNÉ MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – 1., 2. ROČ.
- v termíne od 24. 1. 2022 dištančná výučba podľa riadneho rozvrhu;
- dištančná výučba formou on-line bude realizovaná prostredníctvom MS-TEAMS,
pričom študenti a pedagógovia sú povinní využívať svoje e-mailové kontá s príponou
@akademiapz.sk, pripojenie je možné z ľubovoľného miesta s optimálnym spojením;
- v rámci dištančnej výučby sú prednášky, semináre a cvičenia povinné;
- výučba bude prebiehať on-line podľa riadneho rozvrhu.

II. EXTERNÉ ŠTÚDIUM
Študijný program: BOOM / BSVS
EXTERNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – 1., 2., 3., 4. ROČ.
- v termíne od 24. 1. 2022 dištančná výučba podľa riadneho rozvrhu;
- dištančná výučba formou on-line bude realizovaná prostredníctvom MS-TEAMS,
pričom študenti a pedagógovia sú povinní využívať svoje e-mailové kontá s príponou
@akademiapz.sk;
- pripojenie je možné z ľubovoľného miesta s optimálnym spojením;
- výučba bude prebiehať on-line podľa riadneho rozvrhu.
Študijný program: BOOM / BSVS
EXTERNÉ MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – 1. , 2., 3. ROČ.
- v termíne od 24. 1. 2022 dištančná výučba podľa riadneho rozvrhu;
- dištančná výučba formou on-line bude realizovaná prostredníctvom MS-TEAMS,
pričom študenti a pedagógovia sú povinní využívať svoje e-mailové kontá s príponou
@akademiapz.sk;
- pripojenie je možné z ľubovoľného miesta s optimálnym spojením;
- výučba bude prebiehať on-line podľa riadneho rozvrhu.
Študijný program: BOOM
EXTERNÉ MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM / KONVERZNÉ – 1., 2., 3., 4. ROČ.
- v termíne od 24. 1. 2022 dištančná výučba podľa riadneho rozvrhu;
- dištančná výučba formou on-line bude realizovaná prostredníctvom MS-TEAMS,
pričom študenti a pedagógovia sú povinní využívať svoje e-mailové kontá s príponou
@akademiapz.sk;
- pripojenie je možné z ľubovoľného miesta s optimálnym spojením;
- výučba bude prebiehať on-line podľa riadneho rozvrhu.

III. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Študijný program: BOOM / BSVS
EXTERNÉ A DENNÉ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – 1., 2., 3., 4. ROČ.
- v termíne od 24. 1. 2022 dištančná výučba podľa riadneho rozvrhu;
- dištančná výučba formou on-line bude realizovaná prostredníctvom MS-TEAMS,
pričom študenti a pedagógovia sú povinní využívať svoje e-mailové kontá s príponou
@akademiapz.sk;
- pripojenie je možné z ľubovoľného miesta s optimálnym spojením;
- výučba bude prebiehať on-line podľa riadneho rozvrhu;
- obhajoby dizertačných prác aj dizertačné skúšky sa budú konať prezenčne.

IV. PEDAGÓGOVIA
1. Sú povinní v termíne od 24. 1. 2022 viesť prezenčnú výučbu pre denných študentov
bakalárskeho štúdia BOOM podľa riadneho rozvrhu v priestoroch APZ.
2. V súvislosti s uvedeným budú všetky spoločné prednášky pre I. a II. ročník denného štúdia
BOOM a BSVS realizované v miestnostiach P5 alebo P9; prednášky z miestností P5
alebo P9 budú prezenčne realizované pre denných študentov BOOM a zároveň bude
zabezpečený on-line prenos pre denných študentov BSVS, ktorí budú vzdelávaní dištančne
(technicky uvedené zabezpečí OIT).

3. Sú povinní v termíne od 24. 1. 2022 realizovať dištančnú výučbu formou on-line
prostredníctvom MS-TEAMS pre externých študentov bakalárskeho štúdia BOOM,
denných a externých študentov magisterského štúdia BOOM a pre denných
a externých študentov bakalárskeho a magisterského štúdia BSVS.
4. Sú povinní využívať svoje e-mailové kontá s príponou @akademiapz.sk.
5. Pripojenie je v priebehu dištančného vzdelávania možné z ľubovoľného miesta
s optimálnym spojením – primárne z priestorov APZ.

V. ORGANIZÁCIA UBYTOVANIA V ŠD APZ
1. Ubytovanie sa naďalej poskytuje len študentom denného bakalárskeho štúdia
v študijnom programe BOOM v prezenčnej forme štúdia.
2. Ubytovanie sa neposkytuje študentom externej formy štúdia (v oboch študijných
programoch) do odvolania.
3. Študenti, ktorým bolo na začiatku akad. roka 2021/22 pridelené ubytovanie, môžu
vo výnimočných prípadoch (návšteva knižnice, konzultácie s pedagógom a i.) po dohode
a registrácii na ubytovacom oddelení využiť krátkodobé ubytovanie v študentskom domove.

VI. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Zamestnanci a študenti APZ sú povinní v priestoroch APZ dodržiavať aktuálne pokyny
Úradu verejného zdravotníctva 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.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vydania.
Č. p.: APZ-OO-3/2022

Lucia Kurilovská, v. r.

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
Označenie stupňa utajenia: 0
Študijné oddelenie Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Č. p.: APZ-ŠO-10/2022
Telefónne číslo: 57 335
Dátum: 11. 1. 2022
Vec: Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii výučby v letnom semestri akademického roka
2021/2022 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19
Pokyny pre manipuláciu:
Po schválení doručiť odbornému gestorovi na uverejnenie, po
uverejnení vrátiť vecnému gestorovi.

Pred schválením:

Dátum :

Vypracoval: Mgr. Mária Humenská, PhD.
Súhlasí: Dr. h. c. prof. JUDr. L. Kurilovská, PhD.
Odpísal: Mgr. Linda Piváčková

Ne – odporúča návrh interného predpisu na schválenie

Uložil: Mgr. Linda Piváčková
Uložené (kde): OO A PZ, počet listov:
Znak hodnoty a lehota uloženia: LI 15/2026/A-3
Vyhotovené v ........1....... výtlačku

JUDr. Zuzana Zajacová
riaditeľka kancelárie rektorky

