
Predbežné informácie k letnému semestru a rozvrhu na LS 2021/2022 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

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

 

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

 

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 režime OTP. 

 

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

v laboratóriu vrátane experimentov záverečných prác a doktorandov sa budú 

konať prezenčnou formou v 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 rámci programu Erasmus+, NŠP, Ceepus 

a iných mobilít je možná prezenčne v režime OTP alebo dištančne. O forme 

výučby informuje študijnú skupinu alebo jednotlivca príslušný učiteľ predmetu. 

 

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). 

 

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“. 

 

INFORMÁCIE K ROZVRHU 

 

9. Rozvrhy budú zverejnené 7.2.2022 (pondelok) v systéme Môj E-rozvrh. 

 

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

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

vyučujúcim pred začiatkom výučby. 

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_3.pdf
https://erozvrh.fchpt.stuba.sk/erozvrhar/login.php


 

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

nemajú skompletizovaný rozvrh podľa študijného plánu, si rozvrh dotvoria do 

13.2.2022 a to požiadaním o pribratie na rozvrhovú akciu. Podrobný návod je 

zverejnený na webovej stránke v sekcii Štúdium – Študenti – Rozvrh hodín 

(https://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/rozvrh-

hodin.html?page_id=2199).   

 

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

predmetov je potrebné vyriešiť bezodkladne s príslušným učiteľom a/alebo 

študijnou referentkou. 

 

13. Rozvrhy zahraničných študentov vyučovaných v angličtine (mobilitných 

študentov alebo riadnych študentov zapísaných na programoch v anglickom 

jazyku) si vyučujúci vytvoria individuálne mimo E-rozvrh spolu so svojimi 

študentmi najneskôr do 25.2.2022. Každý zahraničný študent má prideleného 

tútora, ktorý bude nápomocný pri kontakte študent – vyučujúci.  

 

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

Krízového štábu STU, rektora STU a dekana FCHPT STU. Ďalšie detaily môžu byť 

zverejnené vzhľadom na aktualizáciu stavu pred začiatkom LS. 

 

24.1.2022       Milena Reháková, prodekanka 
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