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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 2021/2022  s účinnosťou od 20. 09. 2021 

 
 
Opatrenia vychádzajú z aktuálnych opatrení  a odporúčaní  Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), 
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 20. septembra 2021. 

2. Všetci študenti a zamestnanci TUKE sú povinní oboznámiť sa s Príkazom rektora PR/TUKE/11/21. 

3. Štúdium/výučba bude na FU TUKE prebiehať kombinovane (prezenčne a dištančne) na základe návrhu 
vedúceho pracoviska zabezpečujúceho výučbu predmetu a to s prihliadnutím na:  
a) stupeň rizika  podľa COVID AUTOMATU, 

b) kapacitné možnosti učební a ateliérov (odporúčanie - pri prezenčnej výučbe kapacita/obsadenosť 

učební resp. posluchární podľa stupňa rizika), 

c) vysoké epidemiologické riziko (odporúča sa, aby boli študijné skupiny stabilné; neodporúča sa možný 

presun študentov medzi študijnými skupinami, a to počas celého semestra,  

d) špecifické prípady, pri ktorých sa bude postupovať individuálne so súhlasom dekana fakulty.  

Na výučbových aktivitách uskutočňovaných prezenčnou formou je povinnosťou pedagóga viesť a 
uchovávať evidenciu dochádzky študentov.  

Pre dištančnú formu výučby budú prednostne využívané  informačné platformy TUKE - MOODLE a WEBEX 
https://moodle.tuke.sk/moodle/1 
https://tuke.webex.com/webappng/sites/tuke/dashboard 

O spôsobe výučby budú študenti informovaní priamo vyučujúcimi, alebo prostredníctvom web stránky 
fakulty www.fu.tuke.sk, prípadne inou formou. 

4. Pre vstup do priestorov FU TUKE platí, že vstúpiť do priestorov TUKE je možné za dodržania podmienok 
skupiny „OTP“, t.j. študenti a zamestnanci musia byť: 

a) plne očkovaní alebo, 

b) testovaní (študenti pri nástupe na štúdium TUKE, zamestnanci od 1.9.2021 - od odberu PCR 72 

hodín, Ag 48 hodín) a následne opakovane testovaní v maximálne 2 týždňovej frekvencii alebo, 

c) ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. 

5. Pohyb študentov a zamestnancov je vo vnútorných priestoroch TUKE a v prípade hromadných podujatí aj 
v exteriéri  výlučne s použitím prekrytia dýchacích ciest (rúško/respirátor FFP2 podľa stupňa rizika) 
a používaním dezinfekčných prostriedkov. 

6. 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 priamemu nadriadenému. 
 
V Košiciach 13. 09. 2021 
 
        prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., v.r. 
                dekan 
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