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PRÍKAZ REKTORA  č. 15/2020 
 

O ZABEZPEČOVANÍ VZDELÁVACIEHO PROCESU, UBYTOVANÍ V ŠDaJ TUKE A STRAVOVANÍ 
V SÚVISLOSTI S RIZIKOM OCHORENIA COVID-19 SPÔSOBENÉHO  KORONAVÍRUSOM – II. VLNA 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zák. č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia 
II. stupňa, ktorá stále pretrváva.  
 Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia 
COVID-19, ktorá stále pretrváva. 

Vláda Slovenskej republiky vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na území Slovenskej 
republiky vyhlásila podľa čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov  dňom 1. októbra 2020 
na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav. 

Ústredným krízovým štábom SR a Úradom verejného zdravotníctva SR boli v tejto súvislosti vydané 
opatrenia a usmernenia, ktoré sú premietnuté do tohto príkazu rektora. 

I. 
Výučba, časový harmonogram štúdia a metódy výučby 

1. Rozhodnutie o metóde výučby študentov na jednotlivých fakultách je v kompetencii dekanov fakúlt 
Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“). Dôrazne upozorňujem, aby rešpektovali 
odporúčania a opatrenia Úradu vlády Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky a Ústredného krízového štábu SR. 

2. Odporúčam, aby s účinnosťou od 01.10.2020 fakulty TUKE realizovali prednášky online dištančnou 
metódou v prípade, že nie je možné dodržať základné hygienické zásady (rozstup medzi študentmi, 
veľkosť učební, vetranie a pod.). 

3. Odporúčam pokračovať v prezenčnej metóde výučby na cvičeniach, hlavne v 3. ročníku v 1. stupni a v 2. 
ročníku v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Na cvičeniach odporúčam prispôsobiť harmonogram 
tak, aby boli prednostne realizované laboratórne a praktické cvičenia. 

4. Prikazujem, aby v prípade prezenčnej metódy výučby boli dôsledne dodržiavané protiepidemiologické 
opatrenia, ako sú nosenie rúšok vo všetkých vnútorných priestoroch TUKE, dezinfekcia rúk, rozstupy, 
časté vetranie v učebniach, monitorovanie telesnej teploty študentov a zamestnancov. 

5. Ukladám vedúcemu Katedry telesnej výchovy TUKE zabezpečiť dištančnú metódu výučby telesnej 
výchovy v celom rozsahu s účinnosťou od 05.10.2020. 

6. Prerušujú sa vzdelávacie aktivity Univerzity tretieho veku v Košiciach do odvolania. 

7. Odporúčam v maximálnej miere obmedziť kontakt pedagogických a nepedagogických zamestnancov 
starších ako 65 rokov so študentmi na prezenčnej metóde výučby. 

II. 
Monitorovanie stavu epidemiologickej situácie a postup pri zistení podozrenia  

na nákazu koronavírusom COVID-19  

1. Ukladám fakultám monitorovať stav epidemiologickej situácie na pracoviskách podľa pokynov MŠVVaŠ 
SR na formulároch a v termínoch ním určených. 

2. Ukladám katedrám a pracoviskám s celoškolskou pôsobnosťou, Študentským domovom a jedálňam, 
odborom, oddeleniam a referátom Rektorátu TUKE, monitorovať stav epidemiologickej situácie 
na pracoviskách podľa pokynov MŠVVaŠ SR na formulároch a v termínoch ním určených. 
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3. Vyplnené formuláre uvedené v bode 1 a 2 tohto článku doručiť: 

a) bod 1 – prodekani pre vzdelávanie príslušnej fakulty na Úsek vzdelávania TUKE, 

b) bod 2 – vedúci katedier a pracovísk s celoškolskou pôsobnosťou, riaditeľ ŠDaJ a vedúci odborov, 
oddelení a referátov Rektorátu TUKE na Referát BOZPaPO Rektorátu TUKE. 

4. Celkovú sumarizáciu potrebných údajov nachádzajúcich sa v zozbieraných formulároch a ich zaslanie 
na MŠVVaŠ SR vykoná za TUKE Úsek vzdelávania. 

III. 
Hromadné podujatia, ubytovanie a stravovanie 

1. Zakazujem organizovanie externých podujatí v priestoroch TUKE do odvolania.  

2. Ukladám organizátorom interných podujatí TUKE dodržať aktuálne pokyny zodpovedných orgánov 
(k 01.10.2020 maximálny povolený počet účastníkov 50 osôb). 

3. Ukladám riaditeľovi Študentských domovov a jedální TUKE (ďalej len „ŠDaJ TUKE“) zabezpečiť 
dodržiavanie opatrení špecifikovaných zodpovednými orgánmi súvisiacich so stravovaním zamestnancov 
a študentov TUKE. 

4. Ukladám riaditeľovi ŠDaJ TUKE zabezpečiť ochranu študentov a zamestnancov ŠDaJ TUKE pred nákazou 
ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom, hlavne zabezpečením zákazu návštev ubytovaných 
študentov na izbách, zákazom všetkých spoločenských aktivít v klubových priestoroch alebo iných 
priestoroch ŠD. 

5. Zabezpečiť zvýšenú dezinfekciu v priestoroch ŠDaJ TUKE. 

6. Ukladám riaditeľovi ŠDaJ TUKE zabezpečiť vykonávanie priebežných kontrol zameraných na dodržiavanie 
opatrení uvedených v bodoch 1 až 4 tohto článku. 

IV. 
Činnosť zamestnancov a študentov pri zistení podozrenia na nákazu koronavírusom COVID-19  

1. V prípade potvrdenej nákazy, príznakov alebo možného kontaktu s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19 
je potrebné, aby:  

- Zamestnanec okamžite informoval svojho priameho nadriadeného, ktorý postúpi informáciu Referátu 
BOZPaPO - Rektorát TUKE (juraj.anna@tuke.sk; +421 910 171 004). 

- Študent okamžite informoval vyučujúceho (v prípade zisteného podozrenia počas vyučovacieho 
procesu) alebo študijné oddelenie fakulty (v prípade zistenia podozrenia mimo vyučovacieho 
procesu). Fakulta postúpi informáciu na Referát BOZPaPO - Rektorát TUKE (juraj.anna@tuke.sk; 
+421 910 171 004). 

- Zamestnanci a študenti postupujú ďalej podľa usmernení na webovej stránke: korona.gov.sk.   

V. 
Zamestnanci TUKE 

1. Ruším všetky zahraničné pracovné cesty do odvolania. 

2. Ruším organizovanie akademických obradov, spoločenských aktivít s hromadnou účasťou vo vnútorných 
priestoroch TUKE podľa aktuálnych pokynov zodpovedných orgánov (k 01.10.2020 nad 50 osôb). 
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VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Všetci študenti a zamestnanci TUKE sú povinní oboznámiť sa s týmto príkazom rektora a dodržiavať jeho 
ustanovenia. 

2. Tento príkaz rektora bude zverejnený na webovom sídle TUKE v časti „Legislatíva TUKE“, aj v časti 
„Štúdium“. 

3. Všetci študenti a zamestnanci TUKE sú povinní sledovať a dodržiavať  aktuálne vydané opatrenia Úradu 
verejného zdravotníctva SR, MŠVVaŠ SR a iných orgánov a ministerstiev v oblasti boja s koronavírusom. 

4. Tento príkaz rektora nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania. 

 


