
Usmernenie k výučbe na LF TUKE v zimnom semestri 

akademického roka 2020/2021 

 

1. Začiatok výučby v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 je 21.9.2020. 

 

2. Výučba bude prebiehať v súlade so zverejnenými rozvrhmi: 

https://lf.tuke.sk/wps/portal/lf/studenti/rozvrhy 

 

3. Pre všetkých študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia bude realizovaná 

prezenčná forma vzdelávania. To znamená, že študenti sú prítomní na učebniach a 

osobne absolvujú prednášky a cvičenia v súlade so zverejneným rozvrhom a v súlade 

s opatreniami v súvislosti s koronavírusom (študenti používajú rúško všade vo 

vnútorných priestoroch a učitelia používajú rúško alebo ochranný štít, ...).  

Manuál opatrení pre VŠ: 

https://www.minedu.sk/data/att/17109.pdf 

 

4. Pre všetkých ostatných študentov (2. a 3. ročník bakalárskeho štúdia a 1. a 2. 

ročník inžinierskeho štúdia) bude prvých 6 týždňov zimného semestra realizovaná 

dištančná forma vzdelávania (od 21.9.2020 do 30.102020). To znamená, že študenti 

nie sú prítomní na učebniach a prednášky a cvičenia sa budú realizovať pomocou online 

metód s využitím stanovených časov pre jednotlivé predmety v súlade so zverejneným 

rozvrhom. Pre tieto účely je potrebné, aby študenti sledovali svoje TUKE email kontá, 

na ktoré im budú od jednotlivých učiteľov zasielané pokyny pre online výučbu. 

V uvedenom období budú učitelia osobne na svojich pracoviskách a študenti môžu 

využívať konzultácie vo vopred dohodnutom termíne. 

 

V špecifických nevyhnutných prípadoch bude osobná účasť na výučbe povinná aj 

pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. a 2. ročníka inžinierskeho 

štúdia. O tomto budú dotknutí študenti včas informovaní zo strany učiteľov. 

 

Študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia budú 

o spôsobe výučby od 02.11.2020 včas informovaní prostredníctvom webového sídla 

Leteckej fakulty TUKE. 

https://lf.tuke.sk/wps/portal/lf/studenti/rozvrhy
https://www.minedu.sk/data/att/17109.pdf


 

5. V súlade so študijným poriadkom TUKE platí pre študentov finálnych ročníkov 

(3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník inžinierskeho štúdia), že najneskôr do konca 

prvého týždňa predposledného semestra štúdia (to znamená do 25.9.2020) musia mať 

pridelenú tému záverečnej práce. Najneskôr do 31.10.2020 musia byť témy záverečných 

prác zadané. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby dotknutí študenti prostredníctvom 

systému MAIS, alebo pomocou email komunikácie, telefonickej komunikácie alebo 

osobne prostredníctvom konzultácií s učiteľmi alebo s vedúcimi katedier mali 

v stanovených termínoch priradenú a zadanú tému záverečnej práce. 


