
METODICKÉ USMERNENIE K ORGANIZÁCII A PODMIENKAM PEDAGOGICKÉHO 
PROCESU NA FCHPT STU V ZIMNOM SEMESTRI AK. R. 2020/2021 

doplňujúce Príkaz dekana FCHPT STU č. 6/2020  

 

Toto Metodické usmernenie je vydané v súvislosti s Príkazom dekana č. 6/2020 „Organizačné a 

technické zabezpečenie pedagogického procesu FCHPT STU v Bratislave v rámci 

protiepidemiologických opatrení platných od 5. 10. 2020“. 

 

1. Prezenčná výučba pre 1. a 2. stupeň bude od 5.10.2020 prerušená. Prechádzame teda 
na výučbu dištančnú, ktorá bude realizovaná podľa druhého rozvrhového bloku, t. j. 
toho, ktorý bol plánovaný, že sa začne od 5. týždňa. 2 týždne, ktoré nám chýbajú do 
zvládnutia prvého (4-týždňového) bloku laboratórnych cvičení, budú presunuté 
predbežne na záver semestra a v prípade, že to bude možné, docvičia sa v decembri.  
 

2. Od 1.10.2020 bude rozvrh v systéme E-rozvrh aktualizovaný tak, aby študenti aj učitelia 
videli reálny rozvrh platný na nasledovné obdobie 3. – 13. týždňa. Miestnosti konania 
rozvrhových akcií budú postupne nahradené virtuálnymi (WEB) miestnosťami. Vyučujúci 
sú povinní dodržiavať časy rozvrhových akcií podľa tohto rozvrhu. 
 

3. Doktorandi študujú / pracujú tak, ako doposiaľ a zároveň sú povinní dodržiavať všetky 
protiepidemiologické nariadenia v rovnakom rozsahu ako ostatní zamestnanci fakulty. 
 

4. Študenti končiaceho ročníka inžinierskeho stupňa a zahraniční študenti na výskumných 
projektoch budú mať umožnenú prácu v laboratóriu po individuálnej dohode s vedúcim 
práce / vedúcim pracoviska a to za dodržania všetkých aktuálnych protiepidemiolo-
gických nariadení. Títo študenti sú zároveň povinní, tak ako všetci ostatní študenti, 
zúčastňovať sa dištančnej výučby realizovanej v čase svojho rozvrhu platného pre ZS 
2020/2021. 
 

5. Vzhľadom na špecifickosť výučby na FCHPT STU budú študentom umožnené 
individuálne konzultácie na doplnenie dištančného vzdelávania po dohode s vyučujúcim 
a to s podmienkou, že budú dodržané všetky aktuálne protiepidemiologické nariadenia.  
 

6. Každé pracovisko fakulty, na ktorom prebieha vzdelávacia činnosť (ústav, oddelenie) je 
povinné určiť zamestnanca, ktorý bude plniť úlohy technického koordinátora pre 
dištančné vzdelávanie zodpovedného za usmerňovanie ostatných zamestnancov 
príslušného pracoviska v oblasti dištančného vzdelávania. Mená technických 
koordinátorov nahlási vedúci pracoviska prodekanke pre vzdelávanie do 4.10.2020.  
 

7. Kvalitu poskytovaného vzdelávania môže priebežne kontrolovať dekan, prodekanka pre 
vzdelávanie a starostlivosť o študentov v spolupráci s prodekanom pre zahraničné 
vzťahy a mobility, vedúci pracoviska, garant predmetu, napr. formou online hospitácií.  
 

8. Vedúci pracovísk sú povinní informovať prodekanku pre vzdelávanie o spôsoboch 
dištančného vzdelávania v predmetoch, ktoré zabezpečuje ich pracovisko do 9.10.2020. 
  



9. V systéme E-rozvrh bude vytvorená funkcionalita umožňujúca učiteľom vložiť priamo do 
rozvrhu adresu pripojenia / sprístupnenia materiálov k rozvrhovej akcii (online 
prednáška, online seminár, videoprednáška, komentovaná prednáška a pod.). Študenti 
ju budú vidieť kliknutím na virtuálne miesto konania. O spustení funkcionality budete 
informovaní.  
 

10. Študentom sa nariaďuje aktivácia konta v G Suite zadaním prihlasovacích údajov 
rovnakých ako do Akademického informačného systému podľa návodu 
https://www.stuba.sk/navody/online/index.php?sluzba=gsuite&os=prihlasenie.  
 

11. Informácie k možnostiam dištančného vzdelávania sú pravidelne aktualizované na 
stránkach 
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/informacie-pre-ucitelov-a-
studentov.html?page_id=4453 
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/moznosti-distancneho-
vzdelavania-na-fchpt-stu.html?page_id=4431  
https://www.stuba.sk/navody/online/.  

 
12. Podrobnosti k ubytovaniu študentov sú uvedené v Príkaze rektora číslo 7/2020 – PR 

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave na zimný semester akademického roka 2020/2021, článok 2: 
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/koronavirus/2020_0
9_30_prikaz_koronavirus.pdf  
a na stránke:  
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/koronavirus-a-stu-vsetko-co-potrebujete-
vediet/stu-prechadza-od-5.-oktobra-2020-na-distancnu-vyucbu-
pokyny.html?page_id=13732  

 

 

30.09.2020       Milena Reháková, prodekanka 
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