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Opatrenia, ktorými sa určuje organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na 
Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (FU TUKE ) 

pre akademický rok 2020/2021. 
 
Opatrenia vychádzajú z aktuálnych opatrení  a odporúčaní  Úradu verejného zdravotníctva SR, 
Ministerstva školstva , vedy výskumu a športu SR, ako aj Krízového štábu Technickej univerzity 
v Košiciach.   
 

1. Výučba v zimnom semestri akademického roku 2020 /2021 sa začína 21. septembra 2020. 

2. Výučba na FU TUKE bude prebiehať  prezenčnou formou. 

3. Informácie o ďalšom vývoji prípadne o  zmene podmienok budú poskytované 
prostredníctvom web stránky fakulty www.fu.tuke.sk . 

4. Pohyb vo vnútorných priestoroch Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) je výlučne 
s použitím prekrytia dýchacích ciest (rúško, alebo iné prekrytie tváre) a používaním 
dezinfekčných prostriedkov. 

5. Študenti a pedagógovia sú povinní počas výučby nosiť rúško, prípadne ochranný štít. 

6. Študenti a pedagógovia sú povinní vyplniť na začiatku semestra dotazník o zdravotnom stave 
a cestovaní do zahraničia za posledných 14 dní.  
Vyplnený dotazník:  

 študenti zašlú elektronicky na študijné oddelenie fakulty na adresu 
 monika.gillingerova@tuke.sk 

 pedagógovia zašlú elektronicky na adresu dekan.fu@tuke.sk. 

7. Študent alebo zamestnanec s príznakmi na ochorenie COVID-19 má zákaz vstupu do 
priestorov TUKE. 

8. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19, alebo pozitívneho výsledku testovania na toto 
ochorenie je potrebné bezodkladne oznámiť prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky : 

 študenti  študijnému oddeleniu fakulty, monika.gillingerova@tuke.sk 
 tel. +421 55 602 2170, 2171,  

 pedagógovia a ostatní zamestnanci na dekanát fakulty, dekan.fu@tuke.sk  
 tel. +421 55 602 2177 

9. V prípade zahraničných študentov, títo sú povinní: 

 po príchode na územie Slovenska absolvovať 5-dňovú karanténu a pred začiatkom  
 výučby absolvovať PCR test na ochorenie COVID-19 na Slovensku, (informácie 
 zverejnené na https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/koronavirus ), 

 pred začiatkom výučby sa preukázať negatívnym Slovenským PCR testom na 
 študijnom oddelení fakulty (dohodnúť  termín preukázania, kontakty uvedené 
 v bode 8.) 

10. Až do odvolania sa rušia: 

 všetky hromadné akcie s účasťou študentov,  

 zahraničné služobné cesty zamestnancov. 
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11. Odporúča sa:  

 tuzemské pracovné cesty vykonávať s prihliadnutím na aktuálnu epidemiologickú 
situáciu, 

 študentom a zamestnancom fakulty, v záujme ochrany zdravia, zvážiť súkromné 
cestovanie do rizikových krajín (krajiny v červenej zóne), prípadne návštevu 
hromadného podujatia . 

 
V Košiciach 14.9.2020 
        doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., v. r. 
         dekan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


