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PRÍKAZ REKTORA č. 11/2021
OPATRENIA SÚVISIACE SO ZAHÁJENÍM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022
Na základe uznesení Vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), aktuálnych vyhlášok Úradu verejného
zdravotníctva SR, odporúčania Krízového štábu Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) a v súlade
so zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, § 52 zák.
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZP“):
I.
u k l a d á m všetkým študentom a zamestnancom TUKE povinnosť:
1. Dodržiavať všetky hygienické a protiepidemiologické opatrenia a usmernenia, ktoré sú pravidelne
aktualizované Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR a ktoré súvisia s ochrannými
a bezpečnostnými opatreniami na území SR, teda aj na vysokých školách, v súvislosti s rizikom ochorenia
COVID-19.
2. Sledovať a dodržiavať aktuálne uznesenia Vlády Slovenskej republiky, odporúčania Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a opatrenia
a usmernenia/vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR v záležitostiach týkajúcich sa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

podmienok výkonu práce,
podmienok a foriem štúdia,
ubytovania a stravovania študentov a zamestnancov,
činností súvisiacich so vzdelávaním, vedou a výskumom,
prevádzky športovísk, rekreačných zariadení a krátkodobých nájmov,
zahraničných pracovných ciest,
prijímania študentov a pracovníkov zo zahraničia,
organizovania hromadných podujatí na akademickej pôde TUKE.

3. Oboznámiť sa s COVID AUTOMATOM (Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie
protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 /choroba Covid -19/, resp. Alert
systém, verzia v4.1), ktorý stanovuje základné opatrenia počas jednotlivých fáz epidémie. V súlade s COVID
AUTOMATOM (Alert systémom) Vláda SR pravidelne, v týždenných intervaloch, schvaľuje uznesením Vlády
SR rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19. Uvedené
uznesenia sú pravidelne zverejňované v Zbierke zákonov SR a informujú o nich masovokomunikačné
prostriedky. COVID AUTOMAT je súčasťou tohto príkazu rektora ako Príloha č. 1.
II.
Základné pojmy
1. „Základom” podľa Covid Automatu v4 sa myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie,
prekonanie choroby či výsledok testovania.
2. „OTP” podľa Covid Automatu v4 sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú:
a)
b)
c)

plne očkované,
testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo
ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

3. „Kompletne zaočkovanou osobou” podľa Covid Automatu v4 sa myslia osoby, ktoré sú:
a) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo
b) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne, alebo
c) 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.
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III.
Zahájenie akademického roka
1. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v okresoch Košice a Prešov zahájenie akademického roka
2021/2022 sa uskutoční podľa pôvodného „Časového harmonogramu štúdia pre akademický rok
2021/2022“, ktorý je zverejnený na webovom sídle TUKE: https://www.tuke.sk/wps/portal v časti Štúdium –
Harmonogram štúdia. Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022 v Aule Maxima sa nekoná.
2. V prípade zmeny harmonogramu štúdia z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie bude táto zmena včas
oznámená všetkým študentom TUKE.
IV.
Štúdium, študenti
1. V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v okrese Košice a Prešov bude štúdium/výučba prebiehať
kombinovane (prezenčne a dištančne) na základe rozhodnutia dekanov jednotlivých fakúlt TUKE.
2. Z dôvodov dodržania hygienických a protiepidemiologických opatrení
kapacita/obsadenosť učební, resp. posluchárni bola maximálne 50 %.

dôrazne

odporúčam,

aby

3. Pre výučbu v priestoroch TUKE v Košiciach (vzhľadom na aktuálne zaradenie do fázy „Ostražitosť“ podľa
COVID AUTOMATU) pre študentov TUKE platí, že môžu vstúpiť do priestorov TUKE za dodržania podmienok
skupiny „OTP“, t. j. musia byť:
a) plne očkovaní, alebo
b) testovaní (pri nástupe na štúdium na TUKE - od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) a následne opakovane
testovaní v maximálne 2 týždňovej frekvencii, alebo
c) ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
4. Pre výučbu v priestoroch TUKE v Prešove (vzhľadom na aktuálne zaradenie okresu Prešov do fázy
„Monitoring“ podľa COVID AUTOMATU) pre študentov TUKE neplatia žiadne obmedzenia. V prípade zmeny
zaradenia okresu Prešov do fázy „Ostražitosť“, platia pre výučbu v Prešove ustanovenia podľa
predchádzajúcich odsekov tohto článku.
V.
Univerzita tretieho veku
1. V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v okrese Košice bude štúdium/výučba na Univerzite
tretieho veku TUKE s účinnosťou od 01.10.2021 prebiehať prezenčnou formou.
2. Z dôvodov dodržania hygienických a protiepidemiologických opatrení kapacita/obsadenosť učební, resp.
posluchárni môže byť maximálne 50 %.
3. Pre výučbu v priestoroch TUKE v Košiciach (vzhľadom na aktuálne zaradenie do fázy „Ostražitosť“ podľa
COVID AUTOMATU) pre študentov Univerzity tretieho veku platí, že môžu vstúpiť do priestorov TUKE
za dodržania podmienok skupiny „OTP“, t. j. musia byť:
a) plne očkovaní, alebo
b) testovaní (pri nástupe na štúdium na TUKE od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) a následne opakovane
testovaní v maximálne 2 týždňovej frekvencii, alebo
c) ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
VI.
Zamestnanci TUKE
1. Všetci zamestnanci TUKE, ktorí pracujú v priestoroch TUKE v Košiciach (vzhľadom na aktuálne zaradenie
okresov Košice do fázy „Ostražitosť“ podľa COVID AUTOMATU) platí, že môžu vykonávať prácu za dodržania
podmienok „OTP“, t. j. musia byť:
a) plne očkovaní, alebo
b) testovaní (pri nástupe do zamestnania odo dňa účinnosti tohto príkazu - od odberu PCR 72 hodín, Ag 48
hodín) a následne opakovane testovaní v maximálne 2 týždňovej frekvencii, alebo
c) ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
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VII.
Ubytovanie
1. Pre ubytovanie všetkých študentov (zahraničných aj slovenských) TUKE v priestoroch študentských domovov
TUKE v Košiciach (vzhľadom na aktuálne zaradenie do fázy „Ostražitosť“ podľa COVID AUTOMATU) platí, že
môžu byť ubytovaní v študentských domovoch TUKE za dodržania podmienok skupiny „OTP“, t. j. musia byť:
a) plne očkovaní, alebo
b) testovaní (pri nástupe na ubytovanie – od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) a následne opakovane
testovaní v maximálne 2 týždňovej frekvencii, alebo
c) ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
2. Pre ubytovanie študentov TUKE v Prešove (vzhľadom na aktuálne zaradenie okresu Prešov do fázy
„Monitoring“ podľa COVID AUTOMATU) neplatia žiadne obmedzenia. V prípade zmeny zaradenia okresu
Prešov do fázy „Ostražitosť“, platia pre ubytovanie študentov TUKE v študentských domovoch v Prešove
ustanovenia podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.
3. Všetky aktuálne informácie týkajúce sa ubytovania študentov budú zverejňované na webovom sídle ŠDaJ
TUKE.
4. TUKE si vyhradzuje právo regulovať prípadný hromadný nástup na ubytovanie z dôvodov dodržania
hygienických a protiepidemiologických opatrení.
5. Pre ubytovanie v Učebno-výcvikovom zariadení v Herľanoch TUKE platia ustanovenia tohto článku primerane.
VIII.
Stravovanie
1. V prípade poskytovania stravy pre študentov a zamestnancov TUKE platia rovnaké pravidlá ako sú uvedené
v čl. IV. až VII. tohto príkazu rektora.
2. Pre poskytovanie stravy sa ŠDaJ TUKE a Učebno-výcvikové zariadenie v Herľanoch TUKE (počet osôb
v interiéri, rozostupy, forma výdaja stravy) riadia COVID AUTOMATOM, resp. vyhláškami/opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva SR alebo Košíc.
IX.
Osobitné ustanovenia
1. V prípade, že študent, resp. zamestnanec TUKE disponuje potvrdením od lekára o nemožnosti sa zaočkovať,
vzťahujú sa na neho ustanovenia o testovaní a opakovanom testovaní (ak neprekonal COVID-19 za ostatných
180 dní).
2. Všetci zamestnanci a študenti TUKE v priestoroch TUKE v Košiciach i v Prešove sú povinní mať v interiéri a na
hromadných podujatiach aj exteriéri, rúško (podľa platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR podľa
aktuálneho zaradenia oboch okresov).
3. Hromadné podujatia a ďalšie aktivity sa riadia pravidlami uvedenými v COVID AUTOMATE a príslušnej
vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo Košíc.
X.
Záverečné ustanovenia
1. V prípade zmeny zaradenia okresov Košice a Prešov podľa uznesenia Vlády SR, riadia sa všetci študenti
a zamestnanci TUKE platným COVID AUTOMATOM, ktorý upravuje opatrenia prislúchajúce jednotlivým
stupňom rizika. O uvedených zmenách budú študenti a zamestnanci TUKE informovaní hromadným
e-mailom.
2. Všetci zamestnanci a študenti TUKE sú povinní oboznámiť sa s týmto príkazom rektora a dodržiavať jeho
ustanovenia.
3. Tento príkaz rektora bude zverejnený na webovom sídle TUKE, ako aj v časti „Legislatíva TUKE“ a Štúdium“.
4. Tento príkaz nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť dňom 01.09.2021.

