
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Dodatok číslo 4 
 
k Príkazu rektora 
číslo:   2/2021 – PR 

 
Organizácia a podmienky 
pedagogického procesu a prevádzky 
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na letný semester akademického roka 2020/2021 

 

v znení dodatkov číslo 1 až 3 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 14.05.2021 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) na základe aktuálnych 

uznesení vlády Slovenskej republiky a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky a v súlade s článkom 5 bod 4 Príkazu rektora číslo 2/2021-PR „Organizácia 

a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave na letný semester akademického roka 2020/2021“ zo dňa 21.01.2021 v znení 

dodatkov číslo 1 až 3 (ďalej tiež „príkaz rektora“) 

 

vydáva 

 

nasledovný 

 

Dodatok číslo 4 

k Príkazu rektora č. 2/2021-PR zo dňa 21.01.2021 

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky 

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

na letný semester akademického roka 2020/2021 

v znení dodatkov číslo 1 až 3 

(ďalej len „dodatok č. 4“), 

 

ktorým sa príkaz rektora mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Článok I. 

 

1. Za článok 1 sa vkladá článok 1a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Článok 1a 

Prechod vzdelávacích činností z dištančnej metódy na prezenčnú metódu 

 

1) V zmysle článku 1 bod 3 tohto príkazu rektora sa umožňuje: 

a) realizácia experimentálnej činnosti v laboratóriách súvisiaca s vykonávaním 

vedeckej práce a vedeckých projektov v študijných programoch tretieho 

stupňa. 

 

 Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľ Ústavu manažmentu STU. 

 Termín: od 17.05.2021. 
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2) Umožňuje sa prezenčná výučba v Jazykovom centre Inštitútu celoživotného 

vzdelávania STU. 

 

 Zodpovedný: riaditeľka Inštitútu celoživotného vzdelávania STU. 

 Termín: od 17.05.2021. 

 

3) Študenti sú povinní pri vstupe do priestorov STU preukazovať sa obdobne ako 

zamestnanci STU v súlade s uzneseniami vlády a vyhláškami ÚVZ platnými 

pre príslušný okres podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie – COVID 

AUTOMAT.“. 

 

2. V článku 3 bod 4 sa za slová „bod 3“ vkladajú slová „v spojení s článkom 1a“. 

 

3. V článku 3 sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie: 

„5) Opätovné krátkodobé ubytovanie v ubytovacích zariadeniach je umožnené okrem 

študentov podľa bodu 4 tohto článku aj študentom končiacich ročníkov v študijných 

programoch prvého stupňa a druhého stupňa štúdia, ktorí budú v zmysle článku 2b 

tohto príkazu rektora absolvovať štátnu skúšku prezenčnou formou. V takom prípade 

sa týmto študentom poskytne ubytovanie spravila maximálne na 2 noci.“. 

 

Doterajšie body 5 a 6 sa označujú ako body 6 a 7. 

 

4. V článku 3 bod 6 sa slová „do 10.02.2021“ nahrádzajú slovami „do 5 pracovných dní 

od účinnosti zmeny v opatreniach podľa tohto príkazu rektora“. 

 

 

Článok II. 

 

1. Ostatné ustanovenia príkazu rektora zostávajú nedotknuté. 

 

2. Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 

 

 Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík1 

 poverený výkonom funkcie rektora 

                                                        
1  Originál podpísaného Dodatku číslo 4 k príkazu rektora číslo 2/2021-PR Organizácia a podmienky 
pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na letný semester 
akademického roka 2020/2021 v znení dodatkov číslo 1 ž 3 je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom 
a organizačnom útvare Rektorátu STU. 


