
Aktualizácia informácií k začiatku výučby v letnom semestri 2021/2022 

 

V platnosti ostávajú nasledovné body z dokumentu Predbežné informácie k výučbe 

v LS 2021/2022 vydaného 24.1.2022: 

 

1. Výučba v LS 2021/2022 sa začína 14.2.2022. 

 

2. Výučba v LS 2021/2022 bude prebiehať hybridnou formou.  

 

7. Na prezenčnej výučbe je povinnosťou dodržiavanie všeobecných aktuálnych 

opatrení UVZ podľa vyhlášky UVZ 3/2022 V. v. SR (PDF, 233 kB). Na prekrytie 

horných dýchacích ciest v interiéri je povinné použitie respirátora FFP2.  

 

8. Vyučovanie sa bude realizovať podľa rozvrhu, ktorý bude rovnaký počas 

celého semestra (1. – 13. týždeň). V prípade zhoršenia situácie sa prejde vo 

všetkých formách vzdelávania do režimu „dištančne“. 

 

Ďalšie body dokumentu Predbežné informácie k výučbe v LS 2021/2022 vydaného 

24.1.2022 sú pozmenené a to v súvislosti so zrušením vyhlášky 4/2022 V. v. SR (PDF, 

206 kB) a vydaním vyhlášky 16/2022 V. v. SR (PDF, 149 kB) nasledovne:  

 

3. Všetky prednášky sa budú realizovať dištančne (online formou), prioritne 

prostredníctvom platformy GSuite – Google Meet (v prípade prednášok s 

vyšším počtom poslucháčov ako 100 je povolená platforma MS Teams alebo 

Cicso Webex), a to nezávisle od epidemiologickej situácie (počas celého 

semestra). Vo výnimočných prípadoch v 2. a 3. stupni štúdia po dohode so 

študentmi príslušnej študijnej skupiny a so súhlasom prodekanky pre 

vzdelávanie je možné realizovať prednášky aj prezenčne v odporúčanom* 

režime OTP. 

 

4. Semináre, laboratórne cvičenia, semestrálne projekty, individuálna práca 

v laboratóriu vrátane experimentov záverečných prác a doktorandov sa budú 

konať prezenčnou formou v odporúčanom* režime OTP.  Vo výnimočných 

prípadoch v 1. a 2. stupni štúdia po dohode so študentmi príslušnej študijnej 

skupiny a so súhlasom prodekanky pre vzdelávanie je možné realizovať 

semináre aj dištančne alebo hybridne (rekonštrukcia SB). 

 

5. Výučba zahraničných študentov v ŠP xA, v rámci programu Erasmus+, NŠP, 

Ceepus a iných mobilít je možná prezenčne v odporúčanom* režime OTP 

alebo dištančne. O forme výučby informuje študijnú skupinu alebo jednotlivca 

príslušný učiteľ predmetu. 

 

                                                           
*V záujme zvýšenia bezpečnosti prezenčnej výučby a vzájomnej zodpovednosti sa neočkovaným odporúča 
testovanie ako v režime OTP pre prevádzky podľa vyhlášky 6/2022 V. v. SR (PDF, 317 kB), bod (5) b). 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_3.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_4.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_4.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_16.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_6.pdf


Bod 6 „Pri vstupe do budovy a na požiadanie vyučujúceho pri prezenčnej výučbe 

sa preukazujete príslušným potvrdením (očkovanie, prekonanie, test, certifikát 

výnimky z očkovania) v súlade s vyhláškou UVZ 4/2022 V. v. SR (PDF, 206 kB)“ sa ruší. 

 

Všetky príslušné body z dokumentu Predbežné informácie k výučbe v LS 

2021/2022 vydaného 24.1.2022 týkajúce sa rozvrhu (body 9. – 13.) ostávajú 

v platnosti.  

 

Ďalej sa dopĺňajú sa nasledovné informácie/pokyny: 

 

 Funkcionalita platformy GSuite „nahrávanie schôdzky“ bola zrušená 

poskytovateľom služby od 1.2.2022. Nahrávanie schôdzky bude umožnené 

prostredníctvom kódových prístupov (licencií), FCHPT momentálne disponuje 

10 prístupmi, ktoré budú distribuované učiteľom prostredníctvom 

rezervačného systému v eRozvrhu. Tieto prístupy zároveň umožňujú 

prihlásenie sa max. 250 účastníkov na udalosť. 

 

 V prípade potreby, napr. pri PN alebo karanténe vyučujúceho, je možná 

zmena prezenčnej formy vyučovania na dištančnú. Táto zmena je so 

študentmi včas komunikovaná a prispôsobená ostatným rozvrhovým akciám. 

 

 Štátne skúšky doktorandského štúdia sa odporúča vykonávať dištančnou 

alebo hybridnou formou. 

 

 Neprítomnosť študentov na prezenčných vzdelávacích činnostiach 

z objektívnych dôvodov (PN, karanténa, nutná izolácia)* bude akceptovaná 

len na základe nahlásenia príslušnej študijnej referentke.  

 

Tieto informácie sa môžu zmeniť/aktualizovať pri náhlej zmene epidemiologickej 

situácie, na základe rozhodnutí ÚVZ SR, Krízového štábu STU, rektora STU 

a dekana FCHPT STU.  

 

9.2.2022       Milena Reháková, prodekanka 

  

                                                           
** Podmienky PN, karantény a izolácie sú uvedené v prílohe tohto dokumentu 

 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_4.pdf


Príloha 

 

 

Všetky podrobnosti a definície pojmov sú uvedené vo vyhláške 7/2022 V. v. SR (PDF, 281 

kB) . 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_7.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_7.pdf

