
Aktualizácia organizačných pokynov k pedagogickému procesu 

v prebiehajúcej výučbovej časti ZS 2021/2022 

 

Vzhľadom na to, že od pondelka 8.11.2021 Bratislava predchádza do 1. stupňa 

ohrozenia (červený), nadobúdajú platnosť ustanovenia STU semaforu pre tento stupeň 

(https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/COVID-

19/STU_semafor_KS_14092021.pdf):  

1. Výučba v skupinách - prezenčná výučba je možná, len ak počet osôb v miestnosti 

neprekročí 20, inak výučba prebieha dištančne. 

 

2. Výučba individuálne - prezenčná výučba je možná, ak sa vyžaduje fyzická účasť 

študenta. 

 

3. Záverečné (štátne) skúšky, t. j. aj dizertačné skúšky - realizácia štátnych skúšok 

je možná prezenčne len vtedy, ak sa dodržia hygienické a bezpečnostné 

opatrenia a spôsobom, aby bola koncentrácia osôb minimalizovaná, vo všetkých 

stupňoch COVID automatu podľa platných predpisov, inak sa dôrazne odporúča 

vykonávať štátne záverečné skúšky dištančne. 

 

4. Režim v študentských domovoch - ubytovanie v študentských domovoch STU sa 

poskytuje iba študentom, u ktorých sa aspoň časť vzdelávacích činností 

uskutočňuje prezenčnou formou s dôrazne odporúčaným OTP*. Vstup do 

študentských domovov STU majú povolené len osoby ubytované v príslušnom 

ubytovacom zariadení. Návštevy medzi izbami sú zakázané. 

 

5. ROR pravidlá - povinné dodržiavanie ROR pravidiel (pravidelná dezinfekcia rúk a 

dodržiavanie odstupu 2 m). Povinný respirátor v interiéri. 

 

Organizácia vyučovacieho procesu na FCHPT sa upravuje takto: 

1. Bakalársky stupeň – výučba prebieha hybridnou formou: prednášky a cvičenia 

dištančne, predmety typu semestrálny projekt a telesná výchova prezenčne za 

dodržania max. počtu osôb v miestnosti 20 

 

2. Inžiniersky stupeň – výučba prebieha hybridnou formou: prednášky buď dištančne 

alebo prezenčne s podmienkou dodržania  max. počtu osôb v miestnosti 20, 

cvičenia a semestrálne projekty prezenčne za dodržania max. počtu osôb 

v miestnosti 20 

 

3. Doktorandský stupeň – výučba prebieha hybridnou formou: prednášky buď 

dištančne alebo prezenčne s podmienkou dodržania  max. počtu osôb 

v miestnosti 20, individuálna výskumná práca prezenčne 

 

                                                           
* očkovaný alebo testovaný alebo po prekonaní COVID-19 (podľa definícií vyhlášky ÚVZ č. 252) 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/COVID-19/STU_semafor_KS_14092021.pdf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/COVID-19/STU_semafor_KS_14092021.pdf


4. Študenti na mobilitách – výučba prebieha ako doposiaľ podľa platných 

individuálne vytvorených rozvrhov 

 

5. Dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác prebiehajú buď prezenčne   

alebo dištančne. O forme rozhoduje garant študijného programu po dohode 

s predsedom komisie ŠS. V prípadne dištančnej formy je potrebné zverejniť 

adresu pripojenia najneskôr 14 dní pred konaním ŠS.  

 

6. Ostatné pravidlá (režim v ŠD, všeobecné hygienické pravidlá) sa riadia bodmi      

4 – 5 STU semaforu. 

V prípade prechodu Bratislavy do bordovej fázy (čo v budúcnosti nie je celkom 

vylúčené), prezenčná výučba na FCHPT bude možná výlučne v režime OTP 

s obmedzením počtu do 20 osôb. 

 

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

Krízového štábu STU, rektora STU a dekana FCHPT STU. 
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