
Vážení študenti a učitelia, 

Po mimoriadnom stretnutí členov vedenia FCHPT k aktuálnej situácii k 01.04.2021 spresňujem 

informácie k druhej polovici výučbovej časti letného semestra 2020/2021 a k niektorým 

termínom ďalšieho (skúškového) obdobia: 

- vzdelávacie činnosti vo všetkých stupňoch štúdia a dizertačné skúšky sa naďalej realizujú 

výhradne dištančnou metódou; 

 

- druhý blok rozvrhu venovaný laboratórnym cvičeniam začínajúci od 10. týždňa semestra 

(19.4.2021) sa uskutoční dištančnou formou. Súvisí to so skutočnosťami, že: do 28.4.2021 

bol vyhlásený núdzový stav so všetkými doteraz platnými obmedzeniami vrátane zákazu 

vychádzania a nemožnosti návratu študentov na ŠD; od 03.05.2021 sa začínajú 

rekonštrukčné práce v SB FCHPT realizované v rámci projektu Accord; 

 

- harmonogram výučbovej časti letného semestra (15.02. – 15.05.2021), skúškového 

obdobia (17.05. – 03.07.2021) a štátnych skúšok inžinierskeho (31.05. – 03.06.2021) 

a bakalárskeho stupňa (21.06. – 24.06.2021) ostáva nezmenený; 

 

- termíny odovzdania záverečných prác do AIS sa upravujú nasledovne: 

- BP najneskôr do 23.05.2021,  

- DP najneskôr do 16.05.2021 (ostáva bez zmeny), 

- DizP najneskôr do 27.06.2021, 

V prípade, že študent pracuje na svojej záverečnej práci podľa vopred stanoveného 

harmonogramu, môže svoju BP/DizP odovzdať v termíne podľa pôvodného harmonogramu. 

Zmenu termínu konzultuje so svojím školiteľom. Úpravou termínu odovzdania BP sa 

nemenia podmienky a povinnosti študentov 3. ročníka vzhľadom na skúškové obdobie         

a ukončenie štúdia! 

 

- štátne skúšky inžinierskeho i bakalárskeho štúdia je fakulta pripravená bez problémov 

zrealizovať a s najväčšou pravdepodobnosťou zrealizuje online formou podobne ako 

v minulom ak. roku. Definitívne rozhodnutie o forme konania bude spresnené na základe 

vyvíjajúcej sa epidemiologickej situácie; 

 

- o forme a priebehu skúškového obdobia sa rozhodne vzhľadom na epidemiologickú 

situáciu a Covid automat najneskôr 03.05.2021; 

 
- pri ukončení štúdia v ak. r. 2020/21 platia ustanovenia článku 50a Študijného poriadku 

FCHPT STU platné pre mimoriadnu situáciu; 

 
- stále platí, že fakulta má záujem umožniť študentom, najmä 1. a 2. ročníka bakalárskeho 

štúdia, realizáciu dobrovoľných LC v čase letných prázdnin, čo však zatiaľ nie je možné 

bližšie špecifikovať. 

 

V Bratislave, 01.04.2021   Milena Reháková, prodekanka pre vzdelávanie 


