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Usmernenia FBERG TUKE  
pre ZS 2020 k situácii so šírením COVID-19  

platné od 12.10.2020 
 Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku sa vedenie FBERG rozhodlo o prerušení 

bežiacej kontaktnej prezenčnej výučby a prechode na dištančnú metódu výučby s účinnosťou od 
pondelka 12. októbra 2020. Existuje dôvodný predpoklad, že počet prípadov bude ďalej rásť, a 
preto sme pristúpili k prechodu na dištančnú metódu výučby v 1. a 2. stupni vzdelávania, vo 
všetkých formách vzdelávania ako k preventívnemu opatreniu.  

 FBERG prechádza od 12. októbra 2020 na dištančnú metódu výučbu v dennej a externej forme 

štúdia aj v 1. ročníku bakalárskeho štúdia.  

 Časový harmonogram štúdia pre ak. rok 2020/2021 sa zatiaľ nemení a všetky termíny                                    
z neho vyplývajúce, zostávajú v platnosti.Časový harmonogram štúdia pre ak. rok 2020/2021 je na: 
https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/b9655f70-fc82-46e3-a774-
6ad68b7f6bc9/harmonogram_studia.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nibJ2qB 

 „Manuál pre vysoké školy a pre školské domovy, ktorý obsahuje základné prevádzkové podmienky 
vysokých škôl a základné prevádzkové podmienky študentských domovov po dobu trvania 
pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení 
a  odporúčaní“ sa nachádza na: https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-skolske-domovy-
aktualizovane-2682020/     (priebežne sa aktualizuje) 

   V súvislosti s tým ZS 2020 ostáva zatiaľ rozdelený na dva polsemestre: 
1. Polsemester ZS 2020: od 21.9.2020 do 31.10.2020 (prvých 6 týždňov ZS 2020) 
2. Polsemester ZS 2020: od 2.11.2020 do 18.12.2020 (ďalších 7 týždňov ZS 2020) 

Plán výučby na FBERG 

1. Polsemester ZS 2020: od 12.10.2020 do 31.10.2020 

 Bakalárske štúdium                                               
– denná forma 

Bakalárske štúdium        
 – externá forma 

 Prednášky Cvičenia 
/semináre 

Prednášky Cvičenia     
/semináre 

1. ročník Dištančná  
metóda výučby 

Dištančná  
metóda výučby 

Dištančná  
metóda výučby 

Dištančná  
metóda výučby 

2. ročník Dištančná  
metóda výučby 

Dištančná  
metóda výučby 

Dištančná metóda 
výučby 

Dištančná  
metóda výučby 

3. ročník Dištančná  
metóda výučby 

Dištančná  
metóda výučby 

Dištančná metóda 
výučby 

Dištančná  
metóda výučby 

4. ročník - - Dištančná metóda 
výučby 

Dištančná  
metóda výučby 

 Inžinierske  štúdium                                              
– denná forma 

Inžinierske  štúdium   
          – externá forma 

 Prednášky Cvičenia 
/semináre 

Prednášky Cvičenia 
/semináre 

1. ročník Dištančná  
metóda výučby 

Dištančná  
metóda výučby 

Dištančná metóda 
výučby 

Dištančná  
metóda výučby 

2. ročník Dištančná  
metóda výučby 

Dištančná  
metóda výučby 

Dištančná metóda 
výučby 

Dištančná  
metóda výučby 

3. ročník - - Dištančná metóda 
výučby 

Dištančná  
metóda výučby 

Plán výučby na FBERG 

2. Polsemester ZS 2020: od 2.11.2020 do 18.12.2020 

(ďalších 7 týždňov ZS 2020) bude upresnený neskôr v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie                        
a ochorenia COVID-19 
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ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

 Pedagogický proces pri dištančnej metóde výučby bude prebiehať formou samostatného štúdia, 
online výučbou prostredníctvom niektorého e-learningového nástroja, alebo inou vhodnou 
metódou podľa zváženia pedagóga. Študentom budú zaslané príslušné pokyny, materiály, linky na 
samoštúdium e-mailom na ich oficiálne študentské e-maily resp. študentské skupinové e-maily, a 
je potrebné sledovať aj pokyny na e-learningovom portáli v Moodli (tí, ktorých sa to týka). Študent 
je povinný si zadanú problematiku naštudovať, má právo konzultovať ju a vyučujúci má právo 
hodnotiť jeho aktivitu. Výučbu pre externé štúdium je riešená rovnakým spôsobom. Uvedené 
opatrenia môžu byť zmenené, resp. doplnené v závislosti od vývoja situácie.  

 Študent sleduje svoj študentský e-mail TUKE, komunikácia medzi vysokoškolskými pedagógmi a 
študentmi bude prebiehať len cez študentské emailové kontá (meno.priezvisko@student.tuke.sk). 
Na email z iného než študentského konta pedagóg neodpovedá.  

 V prípade študentov končiacich ročníkov prvého a druhého stupňa štúdia sú povolené v kontaktnej 
prezenčnej forme konzultácie pre vypisovanie zadávacích listov (do 31.10.2020), a ďalšie 
konzultácie ich bakalárskych prác, diplomových prác, individuálne práce v laboratóriách.  

 Študenti sú povinní v priestoroch TUKE, FBERG rešpektovať aktuálne rozhodnutia a opatrenia 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), resp. príslušného 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

 Počet osôb v laboratóriách musí rešpektovať aktuálne rozhodnutia a opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), resp. príslušného regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva. 

 Žiaden študent FBERG TUKE s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať 
známym príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov Technickej univerzity v Košiciach. 

 Študenti sú povinní mať počas celého pobytu v priestoroch TUKE, FBERG vlastné rúško, alebo štít 
a vlastné písacie potreby. 

 Študenti sú povinní vo všetkých vnútorných priestoroch Technickej univerzity v Košiciach a FBERG 
dodržiavať opatrenia k zabezpečeniu princípu ROR – Rúško, Odstup, Ruky. 

 Rúško – opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. 

 Odstup – opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie 
skupinových aktivít. 

 Ruky – opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. 

 Zahraniční študenti sú povinní po príchode na Slovensko ísť do 5-dňovej karantény a absolvovať 
PCR test na ochorenie COVID-19 na Slovensku pred začatím výučby na FBERG TUKE podľa 
odporúčania rektorátu TUKE. http://www.tuke.sk/wps/wcm/connect/f8b7d7e8-3c7f-4903-91f5-
82c3a7e4240f/informacia-pre-studentov-zo-zahranicia-ubytovanych-tuke_31-8-
2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nhdDkCM 

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19, alebo pozitívneho výsledku testovania na 
COVID-19, kontaktujte cez e-mail: emilia.zelenakova@tuke.sk, alebo tel.: 
+421556022208 študijnú referentku Emíliu Zeleňákovú.                                                

 Rušia sa všetky hromadné akcie s účasťou študentov. 

 Stáže a exkurzie študentov sa nebudú vykonávať do odvolania. 

 Je zriadený informačný kanál, 
https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/fakulta/aktuality/oznam_covid, ktorý poskytuje 
študentom FBERG TUKE informačný servis ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia 
COVID-19 na webovej stránke FBERG TUKE, preto Vás prosíme, aby ste sledovali všetky dostupné 
informačné zdroje TUKE a FBERG. 

Prosíme všetkých o trpezlivosť, aktívny prístup a vzájomnú spoluprácu. 

doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. 
prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia 
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