Označenie:

PR/TUKE/08/20

PRÍKAZ REKTORA

Číslo výtlačku:

O ZABEZPEČENÍ VZDELÁVACIEHO PROCESU V 1., 2. A 3. STUPNI ŠTÚDIA,
VYKONANÍ ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A UBYTOVANÍ V ŠTUDENTSKÝCH DOMOVOCH
V SÚVISLOSTI S MIMORIADNOU SITUÁCIOU

Prehľad zmien vykonaných v tomto dokumente:
Číslo

Dátum

Gestor:
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
prorektor pre vzdelávanie

Prehľad zmenených ustanovení, kapitol

Posudzovateľ:
Ing. Marcel Behún, PhD.
kvestor

Schvaľovateľ:
Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor

Dátum:

Dátum:

Dátum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

F-OS/TUKE/M3/01-01/05-03

Vydanie č.
1.

Dátum vydania:
28.04.2020

PR/TUKE/08/20

Strana č. 2/4

PRÍKAZ REKTORA č. 08/2020
O ZABEZPEČENÍ VZDELÁVACIEHO PROCESU, VYKONANÍ ŠTÁTNYCH SKÚŠOK
A UBYTOVANÍ V ŠTUDENTSKÝCH DOMOVOCH V SÚVISLOSTI S MIMORIADNOU SITUÁCIOU
I.
Úvodné ustanovenie
1. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov počnúc dňom 12. 03. 2020 od 06.00 h mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia
verejného zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) núdzový
stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19. 03. 2020.
2. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.
3. Na základe vyhlásení Úradu vlády SR, v nadväznosti na odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) v súvislosti s informáciami o šírení nákazy infekčným vírusovým ochorením
COVID-19, ako aj odborné odporúčanie MŠVVaŠ SR týkajúce sa prevádzky vysokých škôl počas trvania
epidémie COVID-19 zo dňa 21. 04. 2020, na základe Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky zo dňa 23. 03. 2020, 24. 03. 2020, 29. 03. 2020 a 15. 04. 2020, rozhodnutia Krízového štábu
Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) a v súlade s § 108e zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

stanovujem:
II.
Výučba, časový harmonogram a ukončenie akademického roka
1. Podľa časového harmonogramu štúdia výučbová časť letného semestra akademického roku 2019/2020 trvá
do 31. 08. 2020. Fakulty upravia svoj časový harmonogram semestra podľa potrieb jednotlivých študijných
programov za dodržania učebných osnov konkrétneho študijného programu. V prípade, že je to možné, môžu
postupovať podľa pôvodného harmonogramu (t. j. do 15. 05. 2020).
Zodpovedný: dekan
Termín:
do 3 dní od vydania
tohto príkazu
2. Podľa časového harmonogramu štúdia skúšobné obdobie v letnom semestri akademického roku 2019/2020
trvá do 31. 08. 2020. Fakultám odporúčam prednostne dodržať pôvodný harmonogram (t. j. do 03. 07. 2020).
V prípade predmetov, ktoré nie je možné ukončiť podľa pôvodného harmonogramu, fakulta svoj časový
harmonogram upraví.
Zodpovedný: dekan
Termín:
do 3 dní od vydania
tohto príkazu
3. Odporúčam, aby fakulty upravili svoj časový harmonogram letného semestra tak, aby jeho prevažná časť
bola sústredená do 03. 07. 2020, prípadne v čase od 17. 08. do 31. 08. 2020.
4. Výučbová časť štúdia v letnom semestri akademického roka 2019/2020 bude naďalej prebiehať formou
samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou metódou. Skúšobné obdobie prebehne prednostne formou
videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačných technológií.
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5. Ak študent z objektívnych dôvodov spôsobených mimoriadnou situáciou neuzavrie predmet, môže tento
predmet presunúť do ďalšieho ročníka.
6. Ak študent z objektívnych dôvodov spôsobených mimoriadnou situáciou prekročí štandardnú dĺžku štúdia,
bude mu z uvedeného dôvodu odpustené školné.
7. V prípade, že študent neuzavrie akademický rok do 31. 08. 2020, môže skúšky vykonávať aj v septembri
a októbri 2020. Ak pred vykonaním týchto skúšok nedosiahne potrebný počet kreditov pre pokračovanie
v štúdiu v ďalšom akademickom roku, bude mu umožnený zápis aj bez dosiahnutia minimálneho počtu
kreditov za predchádzajúci akademický rok (§19 ods. (3) Študijného poriadku).
8. Výučba v treťom stupni naďalej prebieha dištančnou formou, formou samoštúdia, konzultáciami
s vyučujúcim, alebo inou vhodnou metódou.
9. Skúšky vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania prebehnú prednostne formou
videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačných technológií. V prípade osobnej účasti na skúške
je potrebné rešpektovať odborné odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa
21. 04. 2020, ktoré tvorí prílohu tohto príkazu. Každá fakulta si upraví podrobnosti podľa vlastných špecifík.
III.
Štátne skúšky, obhajoby záverečných prác
1. Záverečné práce (v prvom a druhom stupni štúdia) odovzdajú študenti prednostne podľa pôvodného
harmonogramu, najneskôr však do 31. 05. 2020. Fakulty uprednostnia odovzdanie záverečných prác výlučne
v elektronickej forme. Termín odovzdania záverečných prác v treťom stupni štúdia upravia fakulty podľa
vlastných špecifík.
2. Štátne skúšky na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania sa uskutočnia prednostne formou
videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačných technológií. Študent a komisia sa zúčastnia
štátnych skúšok prostredníctvom videokonferencie podľa vopred určeného harmonogramu, ktorý fakulta
zverejní podľa § 20 ods. 15 Študijného poriadku TUKE (10 pracovných dní pred konaním štátnych skúšok).
Ak štátna skúška prebieha prostredníctvom videokonferencie, fakulta zabezpečí:
• prítomnosť pracovníka, ktorý technicky zabezpečí videokonferenciu,
• prístup verejnosti zabezpečením videoprenosu zo štátnej skúšky do verejne prístupnej miestnosti
a možnosť zapojenia sa verejnosti do verejnej časti štátnej skúšky,
• objektivitu štátnej skúšky najmä identifikáciou študenta a sledovaním jeho neverbálnej komunikácie,
• neverejné rokovanie komisie,
• taký priebeh štátnej skúšky (skúšania a obhajoby), aby zodpovedal metóde vykonávania štátnej
skúšky,
• upozornenie študenta, aby jeho oblečenie bolo adekvátne štátnej skúške.
3. Fakulta zabezpečí oboznámenie študentov s termínom, harmonogramom a metódou vykonávania štátnej
skúšky. V prípade, že technické podmienky študenta neumožňujú vykonanie štátnej skúšky formou
videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačných technológií, alebo ak sa študent z vážnych
dôvodov nemôže zúčastniť na štátnej skúške v určenom termíne, môže požiadať o odhlásenie z termínu
štátnej skúšky. Fakulta stanoví iný spôsob alebo termín vykonania štátnej skúšky.
4. Fakulta zabezpečí, aby prípadné modifikácie priebehu štátnej skúšky boli v súlade s aktuálnym znením zákona
o vysokých školách.
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IV.
Ubytovanie v študentských domovoch
1. Študenti, ktorí sú ubytovaní v ŠDaJ TUKE, môžu ukončiť ubytovanie podľa časového harmonogramu, ktorý
spracujú ŠDaJ TUKE. Pri ukončení ubytovania sú študenti povinní dodržiavať pravidlá určené ŠDaJ TUKE.
2. Príslušná časť uhradených poplatkov za ubytovanie bude po dohode so študentom vrátená, alebo bude slúžiť
ako záloha za ubytovanie a rezervačný poplatok v akademickom roku 2020/2021.
Zodpovední: prorektor pre vzdelávanie
riaditeľ ŠDaJ
Termín:
do 7 dní od vydania tohto
príkazu
V.
Osobitné ustanovenia
1. Opatrenia, ktoré boli zavedené Príkazmi rektora č. 03 až 07/2020 a ktoré neboli dotknuté týmto príkazom,
ostávajú v platnosti (rušenie pracovných ciest, zasadnutia kolektívnych orgánov, porady, uzatvorenie
študentských domovov, zákaz športových aktivít a pod.)
VI.
Záverečné ustanovenia
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania.

