OTÁZKY OHĽADOM ŠTÚDIA:
1. Ako budú prebiehať zápočty, resp. skúšky v prípade predĺženia dištančnej formy štúdia?
Vedenie TUKE a Krízový štáb TUKE majú spracovaný „Návrh na úpravu vzdelávacieho procesu na
TUKE a časový harmonogram akademického roka 2019/2020“. Tento návrh vychádza z analýzy
výučbového procesu, ktorá bola vykonaná na jednotlivých fakultách, z dostupnej analýzy
a predikcie vývoja epidémie koronavírusu COVID-19. Návrh rieši alternatívy ukončenia
akademického roka pre študentov končiacich a nekončiacich ročníkov, ako aj špecifiká jednotlivých
fakúlt a študijných programov. Stanovuje aj zmenu časového harmonogramu akademického roka
2019/2020. Tento návrh bude dňa 26. 3. 2020 predložený na kolégiu rektora fakultám TUKE.
Z uvedeného dôvodu budú detaily zverejnené až po predložení návrhu.
Vedenie TUKE si uvedomuje zložitosť situácie a preto prosíme všetkých študentov o trpezlivosť
a porozumenie. Našou snahou je umožniť študentom končiacich ročníkov ukončiť štúdium,
študentom 1. stupňa vzdelávania umožniť bezproblémový prechod na 2. stupeň vzdelávania
a nekončiacim študentom pokračovať v štúdiu. To všetko bez výraznej ujmy na kvalite
poskytovaného vzdelávania.
Návrh bude zverejnený po jeho schválení Kolégium rektora, ktoré sa bude konať 26. 3. 2020.
2. Kvôli momentálnej situácii bolo nariadené samoštúdium, no niektoré učivo je na naštudovanie
a pochopenie problematiky bez odborného prednesu prednášajúcich alebo cvičiacich pomerne
náročné. Bude sa na to brať ohľad pri zápočtoch? Budú po prípade miernejšie kritériá
hodnotenia?
Uvedomujeme si, že sa jedná o mimoriadnu situáciu, ktorá vyžaduje mimoriadne riešenia. Snahou
TUKE je vyjsť v tejto, pre nás všetkých komplikovanej situácii študentom čo najviac v ústrety.
3. Posunie sa dátum odovzdania záverečných prác? Prípadne nastane nejaká zmena, alebo to ostane
ako to je to v súčasnosti? (konzultácie nie sú, knižnice sú zatvorené, niektorí nemajú prístup
k potrebným zariadeniam alebo vybaveniu, a pod.)
Termíny budú riešené pre jednotlivé stupne vzdelávania, fakulty a študijné programy. Tomu bude
prispôsobená prevádzka Univerzitnej knižnice, Ústavu výpočtovej techniky a Študentských
domovov TUKE.
4. Ako riešiť záverečné práce, pri ktorých je nutné pracovať vo firme/nemocnici, respektíve
v laboratóriu TUKE?
Spôsoby riešenia záverečných prác budú vychádzať z postupov uvedených v „Návrhu na úpravu
vzdelávacieho procesu na TUKE a časový harmonogram akademického roka 2019/2020“
a jednotlivé fakulty prijmú konkrétne opatrenia. Detaily prosím konzultujte z Vaším vedúcim
záverečnej práce.

5. Sú nejaké informácie o termíne a priebehu obhajob štátnic?
Bude riešené v „Návrhu na úpravu vzdelávacieho procesu na TUKE a časový harmonogram
akademického roka 2019/2020“ (viď odpoveď na otázku č. 1).
6. Je možné, že budeme opakovať ročník, ak sa šírenie koronavírusu nezastaví?
Snahou vedenia TUKE je vytvoriť študentom také podmienky, aby mohli úspešne ukončiť
akademický rok, prípadne štúdium na TUKE. Prosíme Vás o pochopenie, podmienky ukončenia sa
môžu líšiť pre jednotlivé stupne vzdelávania, pre jednotlivé študijné programy, fakulty, prípadne
končiace a nekončiace ročníky.
7. Ako to bude s rezerváciou tlače dokumentov v univerzitnej knižnici, keďže tá je iba osobná a
knižnica, tak ako škola je zavretá?
Prevádzkový režim Univerzitnej knižnice momentálne riešime, taktiež stanovujeme postup pri
registrácii záverečných prác.
8. Ako by to bolo riešené so školou, ak by som chcel v zimnom semestri ísť na Erasmus? (Ak by sa
napr. učivo posunulo do zimného semestra, a ja by som vtedy chcel ísť na Erasmus).
Za predpokladu, že sa epidemiologická situácia do septembra 2020 vyrieši, bude možné absolvovať
Erasmus+ v zimnom semestri. Ak dôjde k posunu termínov, nebude to taký posun, aby to umožnilo
absolvovanie Erasmus+.
9. Myslím, že situácia, ktorá nastala nás do budúcna všetkých naučí k lepším hygienickým návykom.
Chcem sa preto opýtať, či univerzita nezvažuje pre študentov a pedagógov kvalitnejšie hygienické
podmienky, a to aj v podobe bezdotykových dávkovačov dezinfekčných gélov rozmiestnených
aspoň na hlavných vstupov jednotlivých budov TUKE ?
V súčasnosti už je objednaných niekoľko prenosných dezinfekčných staníc na dezinfekciu rúk.
Predpokladáme, že sa budú na TUKE využívať aj po ukončení mimoriadnej situácii, v ktorej sa
momentálne nachádzame.

OTÁZKY OHĽADOM INTERNÁTOV:
10. Budú sa vracať peniaze za internát?
Študentom bývajúcim na študentských domovoch bude vrátená alikvotná časť poplatkov za
ubytovanie za mesiac marec. Toto rozhodnutie sa vzťahuje aj na ďalšie mesiace, počas ktorých
študenti nemôžu využívať študentské domovy. Vzťahuje sa to aj na ďalšie poplatky (internet).
Nariadenie sa nevzťahuje na tých študentov, ktorí študentské domovy využívajú (udelené výnimky,
zahraniční študenti).
11. Môžu zahraniční študenti "absolvovať" povinnú dvojtýždňovou karanténu na internáte?
Zahraničným študentom, ktorí sa aj v súčasnosti ojedinele vracajú zo zahraničia nie je umožnené
absolvovať povinnú karanténu v Študentských domovoch TUKE. V ďalšom postupe sa budeme riadiť
rozhodnutiami Ústredného krízového štábu, Vlády SR a MŠVVaŠ SR.

12. V prípade, že by došlo k poskytnutiu internátov na účely karantény, alebo liečby pacientov s
COVID-19, budeme mať dostatok času na vysťahovanie vecí z internátu?
Zatiaľ neuvažujeme o poskytnutí Študentských domovov TUKE na účely karantény alebo liečbu
pacientov s COVID-19. V prípade, že k takejto požiadavke zo strany štátu dôjde, poskytneme na
tieto účely v prvom rade učebno-výcvikové zariadenie v Herľanoch. V prípade, že budeme musieť
poskytnúť aj časť Študentských domovov, študenti budú mať dostatok času na vysťahovanie.
13. Dá sa cez pracovný týždeň ísť po veci ak aktuálne nie som na internáte?
TUKE stanovilo podmienky, za ktorých možno vstúpiť do Študentských domovov za účelom vzatia
vecí. Podmienky sú nasledovné:
 nahlásiť internát a presný čas, kedy študent príde (nesmie výrazne meškať),
 pokiaľ možno dopraviť sa na internát automobilom nie verejnou dopravou a MHD,
 pri návšteve internátu je nutnosť použiť ochranné rúško,
 odporúčame použiť aj jednorazové rukavice,
 návšteva na izbe a vyzdvihnutie si vecí je povolená na maximálne 10 ... 15 min,
 v prípade väčšieho počtu rozdeliť študentov na základe časového harmonogramu a vpúšťať ich na
internát jednotlivo,
 kým sa povolí vstup do internátu je nutnosť čakať pred budovou nie zgrupovať sa na chodbách či
vestibule,
 zákaz používať výťah, výlučne schodisko aby sa zamedzilo kontaminácii,
 opätovné povolenie napr. o 3 dni či týždeň sa už neumožní, je potrebné si potrebné veci odniesť pri
prvej návšteve.
14. Bude ešte možné požiadať o výnimku na internát ak opatrenia budú pretrvávať dlhšie ako tieto 2
týždne? (pracovné dôvody)
Príkazom rektora PR/TUKE/05/20 K ZNÍŽENIU RIZIKA NÁKAZY KORONAVÍRUSOM COVID-19 - 3. časť
bolo umožnené požiadať o výnimku. Celkovo bolo udelených 35 výnimiek. Prosíme Vás, aby ste
pochopili závažnosť situácie. Nemôžeme si dovoliť rozšírenie nákazy na tak exponovanom mieste,
ako sú Študentské domovy. Neteší nás toto nepopulárne opatrenie, ale v súčasnosti žiadne výnimky
nepovoľujeme.
15. V prípade že sa budeme musieť vysťahovať úplne, bude nám poskytnutý dlhší časový limit ako je
10-15 min.? Pretože 15 min. je málo, mnoho študentov je tam prakticky nasťahovaných.
V súčasnosti nepredpokladáme, že bude nutné sa zo Študentských domovov vysťahovať. Ak by
k tomu došlo, budú samozrejme stanovené reálne podmienky pre vysťahovanie.
16. Plánuje TUKE ponúkať internáty pre potreby mesta/nemocníc?
Zatiaľ to neplánujeme, v prípade že by sme boli oslovený Ústredným krízovým štábom alebo
mestom Košice, budeme sa tým zaoberať.

17. Pokračuje rekonštrukcia internátov aj počas karantény?
Rekonštrukcia Študentských domovov bola zo strany dodávateľov prerušená.
18. Keďže sa nachádzajú na internáte zahraniční študenti + výnimky budú sa spoločné priestory
(kuchynky, kúpeľne a toalety) dezinfikovať patričným spôsobom?
Dezinfekcia spoločných priestorov na Študentských domovoch (kuchynky, toalety a kúpeľne) už
prebieha v súčasnosti.
19. Ak sa niektorí zahraniční študenti vrátia z krajiny kde ešte bude vírus ako ich chcete izolovať?
Budeme sa riadiť rozhodnutiami Ústredného krízového štábu, Vlády SR a MŠVVaŠ SR. V súčasnosti
vyžadujeme absolvovanie povinnej karantény mimo ubytovacích kapacít TUKE. V žiadnom prípade
nepripustíme nekontrolovaný pohyb študentov na študentských domovoch.
20. Čo s odpadom čo máme na izbe ? (kôš + fľaše od vody) uprace to niekto kým tam nie sme, aby
nedošlo ešte k premnoženiu hlodavcov, alebo iných škodcov. Bolo by možné prosím aj poliať
kvety?
Riaditeľstvo Študentských domovov už v súčasnosti oznámilo študentom, že vykonáva mimoriadne
kontroly izieb, počas ktorých budú vysypané koše, zlikvidované zvyšky stravy a poliate kvety.
21. Ako riešite zahraničných študentov? Sú izolovaní?
Zahraničným študentom bolo odporúčané, aby zostali v SR. V prípade, že odišli nie je im umožnený
návrat na Študentské domovy bez predchádzajúceho pobytu v karanténe.

