Košice, 24. marec 2020
Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa krízový štáb
Technickej univerzity v Košiciach na čele s rektorom TUKE prof. Stanislavom Kmeťom rozhodli
pripojiť sa k preventívnym opatreniam s cieľom predísť šíreniu nákazy. Keďže sme najväčšou
univerzitou na východnom Slovensku s viac než 9 tisíc študentami a s najväčšou kapacitou
ubytovacích zariadení, berieme situáciu mimoriadne vážne a rovnako cítime zodpovednosť za
zdravie našich študentov a zamestnancov.
V tejto súvislosti prijala TUKE opatrenia, ktoré sú obsahom jednotlivých príkazov rektora.
Medzi najdôležitejšie patrí prerušenie prezenčnej výučby od pondelka 9. marca 2020 od 12.30 h do
odvolania. Ďalšie opatrenia a trvanie ich účinností budú prijímané podľa pokynov Ústredného
krízového štábu Slovenskej republiky. Pedagogický proces aktuálne prebieha formou samoštúdia alebo
formou e-learningu. Podrobnosti stanovili dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.
Prácu z domu majú nariadenú všetci pedagogickí a vedeckovýskumní zamestnanci. THP zamestnanci
a ostatní zamestnanci pracujú podľa pokynov vedúcich organizačných jednotiek so zohľadnením
zabezpečenia bezpodmienečne nutného chodu inštitúcie (vrátnice, energetické hospodárstvo...). Na
pracoviskách je povolená prítomnosť zamestnancov len v prípadoch, keby mohlo dôjsť k ohrozeniu
zdravia, bezpečnosti, materiálnym škodám a škodám na majetku TUKE.
Študentské domovy fungujú v nasledovnom režime:





Ubytovanie slovenským študentom je povolené len v odôvodnených prípadoch, z celkovej
kapacity 5000 lôžok bolo udelených 35 výnimiek.
Zahraniční študenti boli vyzvaní, aby neodchádzali domov. Napriek tomu časť študentov odišla.
V tomto akademickom roku je v študentských domovoch TUKE ubytovaných 1250
zahraničných študentov, z nich cca 50 percent je tam ubytovaných aj v súčasnosti.
Všetci ubytovaní študenti boli vyzvaní na dodržiavanie zásad, ktoré bránia šíreniu vírusu.
Nesmú sa zhromažďovať, môžu opúšťať študentský domov len v odôvodnených prípadoch,
nesmú navštevovať spoločné priestory, napr. posilňovne a i.

Všetky stravovacie zariadenia sú na TUKE zatvorené.
Krízový štáb TUKE vyzval študentov, aby sledovali univerzitné e-mailové schránky a webovú stránku
TUKE, kde sú priebežne aktualizované informácie o usmerneniach štátu a krízového štábu TUKE.
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