
Informácie k zimnému semestru a rozvrhu na ZS 2021/2022 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1. Výučba v ZS 2021/2022 sa začína 20.9.2021. 

 

2. Výučba v ZS 2021/2022 bude prebiehať hybridnou formou. Všetky 

prednášky sa budú realizovať dištančne (online formou), prioritne 

prostredníctvom platformy GSuite – Google Meet, a to nezávisle od 

epidemiologickej situácie. Semináre, laboratórne cvičenia a projekty sa budú 

konať prezenčnou formou v prípade umožnenia podľa COVID automatu 
https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/#gallery-2   
 

3. Na prezenčnej výučbe je povinnosťou dodržiavanie všeobecných aktuálnych 

opatrení UVZ. Na prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri odporúčame 

používať respirátor FFP2. Ďalšie detaily budú zverejnené vzhľadom na 

aktualizáciu stavu na začiatku ZS.  

 

4. Vyučovanie sa bude realizovať podľa koncepcie známej z minulého ak. roka –  

v prvých 4 týždňoch je pripravený blok „laboratórne cvičenia“, ktoré sú 

doplnené niektorými prednáškami, v prvom ročníku aj cvičeniami; v ďalších 9 

týždňoch budú len prednášky a cvičenia. V prípade zhoršenia situácie (napr. 

po 2. týždni) prejdeme operatívne na 9-týždňový blok „prednášky“ a ak to 

situácia na konci semestra umožní, docvičia sa ostávajúce týždne LC. 

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ROZVRHU 

5. Rozvrhy budú zverejnené 13.9.2020 (pondelok) v systéme Môj E-rozvrh (po 

prihlásení svojím heslom); študenti 1. ročníka po kliknutí na Môj E-rozvrh 

postupujú podľa inštrukcií generovaných systémom. 

 

6. Prednášky (ktoré sa vyučujú dištančne) majú uvedenú virtuálnu miestnosť 

(WEB XX), konkrétna adresa pripojenia bude v E-rozvrhu zverejnená 

vyučujúcim pred začiatkom výučby. 

 

7. Pri rozvrhovej akcii v spodnej časti poľa je uvedené číslom (v žltom poli), 

v ktorom týždni sa akcia koná; ak tam žlté pole nie je, akcia sa koná počas 

celého semestra. 

 

8. Niektoré študijné skupiny môžu mať rozdielny rozvrh v každom týždni 

semestra; rozvrh v príslušnom týždni zobrazíte zapnutím filtra „Týždne“ 

v šedom poli pod rozvrhom. Je potrebné sa riadiť podľa rozvrhu aktuálneho 

týždňa. 
 

9. Študenti, ktorí majú opakovane zapísané predmety alebo z iných dôvodov 

nemajú skompletizovaný rozvrh podľa študijného plánu, si musia rozvrh 

dotvoriť a to požiadaním o pribratie na rozvrhovú akciu.  

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/#gallery-2
https://erozvrh.fchpt.stuba.sk/erozvrhar/login.php
https://erozvrh.fchpt.stuba.sk/erozvrhar/login.php


 študent si zvolí akciu predmetu, ktorý nemá zaradený v rozvrhu. Tieto akcie sú označené 

slabším odtieňom. Kliknutím na akciu sa otvorí žiadosť, ku ktorej môžete pridať aj 

poznámku. 

 Po uložení žiadosti sa objaví v akcii výkričník v oranžovom poli a samotná žiadosť sa uloží 

aj do tabuľky pod rozvrhom "Zoznam žiadostí". Učiteľovi je odoslaný automaticky e-mail. 

 Po vybavení žiadosti (= prijatí učiteľom do eHárku) dostane predmet status “vybavené“ 

(zelená fajka). Študent o tom dostane automaticky e-mail. 

 Takýmto postupom študent požiada o prijatie na všetky chýbajúce akcie z predmetov 

zapísaných v študijnom pláne na ZS.  

 Rozvrhové akcie všetkých predmetov príslušných ročníkov sú uvedené pod rozvrhom; 

zobrazíte ich rozkliknutím. Meno vyučujúceho alebo zodpovedného za tvorbu rozvrhu na 

zabezpečujúcom pracovisku je uvedené v poslednom stĺpci v zozname zapísaných 

predmetov zobrazených vo Vašom konte e-rozvrhu. 

 Nekompletný rozvrh nie je dôvodom na to, aby sa študent nezúčastňoval na rozvrhových 

akciách predmetov, ktoré má zapísané; dotvorenie rozvrhu je jeho zodpovednosťou. 

 

10. Akékoľvek nezrovnalosti v rozvrhu, ako aj voľbu / zmenu výberových 

predmetov je potrebné vyriešiť čo najskôr s príslušným učiteľom a/alebo 

študijnou referentkou. 

 

11. Rozvrhy zahraničných študentov vyučovaných v angličtine (buď mobilitných 

Erasmus / SAIA študentov alebo riadnych študentov zapísaných na 

programoch v anglickom jazyku) si vyučujúci vytvoria individuálne mimo E-

rozvrh spolu so svojimi študentmi. Každý zahraničný študent má prideleného 

tútora, ktorý bude nápomocný pri kontakte študent – vyučujúci.  

 

Tieto informácie sa môžu zmeniť /aktualizovať na základe rozhodnutí ÚKŠ SR, 

Krízového štábu STU, rektora STU a dekana FCHPT STU. 

 

27.8.2021       Milena Reháková, prodekanka 


