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POKYN DEKANA Č. 01/2020,
KTORÝM SA URČUJE ORGANIZÁCIA A PODMIENKY PEDAGOGICKÉHO
PROCESU NA FEI TUKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Na základe aktuálne platných opatrení a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva a odporúčania
MŠVVaŠ SR vydávam tento
pokyn

dekana

pre organizáciu a podmienky pedagogického procesu na FEI TUKE pre akademický rok
2020/2021.

1. Výučba v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 sa začína 21. septembra 2020. Prezenčné
vzdelávanie sa bude v závislosti od vývoja jednotlivých fáz vývoja zdravotnej situácie dopĺňať alebo
nahrádzať využívaním dištančných metód. Odporúčaný postup výučby v jednotlivých študijných
programoch je uvedený v Prílohe č.1.
2. Pre akademický rok osobitne určujem týmto príkazom základné prevádzkové podmienky po dobu
trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania proti epidemických opatrení
a odporúčaní. Príkaz upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené
nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych
a ďalších predpisov.
3. Uvádzam do účinnosti výstražný systém „semaforu“ v sledovaní stavu epidemiologickej situácie v troch
úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.
 Zelená fáza predstavuje stav, kedy FEI TUKE nemá osobu s podozrením na ochorenie ani
s potvrdeným ochorením COVID-19.
 Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má FEI TUKE študenta alebo zamestnanca
s podozrením na ochorenie COVID-19.
 Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu niekoľkých potvrdených prípadov
COVID-19 u študentov alebo zamestnancov.
4. Ukladám povinnosť zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov FEI TUKE o podmienkach
organizácie pedagogického procesu a prevádzky a o opatreniach v jednotlivých fázach semaforu, ktoré
sú uvedené v Prílohe č. 2 tohto príkazu.
Zodpovední: vedúci katedier, tajomníčka fakulty, vedúci PC
T: ihneď a stály
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5. Ukladám povinnosť zabezpečiť informovanosť študentov o aktuálnych opatreniach FEI TUKE
realizovaných s cieľom zabezpečenia bezpečného prostredia a minimalizácie rizika infikovania sa na
akademickej pôde. Podmienky, za akých sa študent nemôže zúčastniť pedagogického procesu a ako
má v danom prípade postupovať (koho má napríklad informovať a akým spôsobom) budú zverejnené
na webovom sídle, elektronickou poštou a inými štandardne využívanými komunikačnými kanálmi.
Informačný dokument sa bude priebežne aktualizovať.
Zodpovední: prodekani FEI TUKE, tajomníčka fakulty
T: ihneď a stály
6. Nariaďujem všetkým zahraničným študentom FEI TUKE riadneho štúdia i mobilitných programov
z rizikových krajín splniť podmienku vstupu na územie SR s negatívnym PCR testom, nie starším ako 96
hodín. Pri prvom vstupe na FEI TUKE alebo do ŠD predložia výsledok negatívneho PCR testu. Študent
prichádzajúci z rizikových krajín je ďalej povinný zostať v karanténnej izolácii vyhradenej v ŠD, alebo
v domácej izolácii v prípade študentov neubytovaných v ŠD, a najskôr na piaty deň po príchode
absolvovať

test

na

ochorenie

COVID-19

a riadiť

sa

pokynmi

(https://www.tuke.sk/wps/wcm/connect/f8b7d7e8-3c7f-4903-91f5-82c3a7e4240f/informacia-prestudentov-zo-zahranicia-ubytovanych-tuke_31-8-2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nhiM-VZ).

Až

do

doby obdŕžania negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19 je študent povinný zostať
v karanténnej izolácii. Po obdŕžaní negatívneho testu sa študent môže zapojiť do výučbového procesu.
Pri vstupoch na všetky fakultné pracoviská zahraniční študenti predložia výsledok uvedeného
negatívneho PCR testu alebo čestné prehlásenie (Príloha č.4) o mieste pobytu počas predošlých 14 dní
(v prípade už dlhodobejšieho pobytu na území SR). V prípade pozitívneho výsledku študent postupuje
podľa opatrení RÚVZ (https://korona.gov.sk/povinna-domaca-karantena/). Nariadenie bodu 6. platí
v plnom rozsahu pri každom opakovanom príchode študenta na územie SR. Fakulta môže požiadavku
testovania zahraničných študentov pri vstupe sprísniť, resp. upraviť podľa vlastných podmienok.
7. Ukladám povinnosť zabezpečiť informovanosť zahraničných študentov o podmienkach vstupu na
územie SR, prípadnú povinnosť domácej izolácie na území SR, absolvovania PCR testu, či potrebu
preukázania sa negatívnym výsledkom PCR testu pri vstupe na územie SR podľa opatrení a usmernení
ÚVZ SR s cieľom zabezpečenia bezpečného akademického prostredia. O týchto podmienkach
informovať aj na webovom sídle fei.tuke.sk, elektronickou poštou a inými štandardne využívanými
komunikačnými kanálmi. Spracovať a priebežne aktualizovať informačný dokument.
Zodpovední: prodekanka pre propagáciu fakulty a zahraničné vzťahy
T: ihneď a stály
8. Ruším slávnostné otvorenie akademického roka, slávnostnú imatrikuláciu študentov 1.ročníka,
podujatia a ďalšie aktivity s hromadnou účasťou nad 200 účastníkov.
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9. Ukladám povinnosť aktívne spolupracovať s OHSaE pri zabezpečovaní dôkladného čistenia priestorov
fakulty ako prevenciu šírenia nákazy COVID-19 podľa usmernenia ÚVZ SR. Zabezpečiť dostatok
dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky pre
zamestnancov. Kontrolovať dezinfekciu priestorov na základe rizika infekcie (zvýšené riziko majú
priestory, kde prenos kvapôčkovej infekcie nie je obmedzovaný, napr. nosením rúška: toalety a miesta
s vysokou frekvenciou osôb.
Zodpovední: tajomníčka fakulty, sekretariáty jednotlivých katedier
T: ihneď a stály
10. Ukladám povinnosť informovať zamestnancov a študentov o zriadení informačného kanála –
telefonickej linky +421 55 602 1111 (od 8.00 do 14.00 h), ktorá bude poskytovať informačný servis pre
študentov a zamestnancov ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19, v slovenčine aj
angličtine, ako aj spracovávať podnety študentov a zamestnancov súvisiace s ochorením COVID-19.
Zodpovední: vedúci katedier, prodekani
T: ihneď a stály
11. Nariaďujem, aby všetci zamestnanci fakulty a doktorandi v súlade s rozhodnutím vedenia TUKE vyplnili
v dňoch od 21.09.2020 do 24.09.2020 dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za
obdobie posledných 14 dní (Príloha č. 3). Zabezpečiť elektronickú distribúciu dotazníkov všetkým
zamestnancom a následný zber vyplnených vytlačených dotazníkov na kmeňových pracoviskách
zamestnancov (katedry, dekanát, Počítačové centrum). Za vyhodnotenie dotazníkov a následné
zapojenie zamestnancov do pedagogického procesu zodpovedajú vedúci pracovísk. Pri uzatváraní
nových pracovných pomerov s účinnosťou od 21.9. 2020 do odvolania vyplniť a vyhodnotiť dotazník
nastupujúcich zamestnancov personálnym útvarom.
Zodpovední: vedúci katedier, tajomníčka fakulty
T: ihneď a stály
12. Ak zamestnanec pricestoval z niektorej z rizikových krajín, je povinný oznámiť príchod RÚVZ a následne
kópiu oznámenia doručiť na svoje kmeňové pracovisko (katedry, dekanát, Počítačové centrum). RÚVZ
zabezpečí, aby najskôr na piaty deň po príchode zamestnanec absolvoval test na ochorenie COVID-19.
Až do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 je zamestnanec
povinný zostať v domácej izolácii. Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť počas doby
domácej izolácie na práci z domácnosti, na pracovnom voľne s náhradou mzdy 80% alebo čerpaní
riadnej dovolenky.
13. Nariaďujem povinnosť viesť prísnu evidenciu zamestnancov a iných osôb v budovách FEI TUKE. Vedie
sa povinne evidencia príchodov a odchodov na pracoviskách. Iné osoby sú povinné zaevidovať príchod
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a odchod na vrátniciach budov tak, aby bola u zamestnávateľa k dispozícii informácia o prítomnosti
zamestnancov, či iných osôb v budove.
Zodpovední: tajomníčka fakulty, vedúci katedier
T: ihneď a stály
14. Naďalej trvá povinnosť pre študentov, zamestnancov a iné osoby nosiť všade vo vnútorných
priestoroch fakulty a univerzity rúško. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli
zodpovedať známym príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov fakulty a univerzitných
pracovísk.
Zodpovední: vedúci pracovísk, sekretariáty katedier
T: ihneď a stály

Záverečné ustanovenia
1. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom 21. 09. 2020.
2. Nedodržanie ustanovení tohto príkazu bude považované za závažné porušenie Študijného poriadku
TUKE, resp. pracovnej disciplíny.

