
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Dodatok číslo 3 
 
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 a 2 

 

Dátum: 29. 04. 2021 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 29. 04. 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 a 2 (ďalej tiež „príkaz rektora“) 

 

vydáva 

 

nasledovný 

 

Dodatok číslo 3 

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 a 2 

(ďalej len „dodatok č. 3“), 

 

ktorým sa príkaz rektora mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Článok I. 

 

Za článok 2 sa vkladajú články 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú: 

„Článok 2a 

Skúškové obdobie v letnom semestri akademického roka 2020/2021 

 

1) Uskutočňovať skúšky v skúškovom období v letnom semestri akademického roka 

2020/2021 dištančne v zmysle článku 50a bod 1 Vnútorného predpisu 4/2013 Študijný 

poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v Bratislave v platnom znení 

(ďalej len „študijný poriadok“). 

 

 Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľ Ústavu manažmentu STU. 

 Termín: 17.05.2021 – 03.07.2021. 
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2) Zabezpečiť pre všetkých študentov v rámci jednotlivých predmetov rovnaké 

podmienky a rovnaký systém realizácie skúšok počas celého skúškového obdobia 

v letnom semestri akademického roka 2020/2021 v zmysle článku 50a bod 3 

študijného poriadku. 

 

 Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľ Ústavu manažmentu STU. 

 Termín: 17.05.2021 – 03.07.2021. 

 

3) Využiť na dištančné skúšanie dostupné platformy ako Google GSuite, MS Teams, 

Webex, AIS, LMS Moodle. 

 

 Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľ Ústavu manažmentu STU. 

 Termín: 17.05.2021 – 03.07.2021. 

 

 

Článok 2b 

Štátne skúšky v letnom semestri akademického roka 2020/2021 

 

Uskutočňovať štátne skúšky v letnom semestri akademického roka 2020/2021 v súlade 

s metodickým usmernením k odovzdávaniu záverečných prác a štátnych skúšok v letnom 

semestri akademického roka 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 

 

 Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľ Ústavu manažmentu STU. 

 Termín: 17.05.2021 –31.08.2021.“. 

 

 

Článok II. 

 

1. Ostatné ustanovenia príkazu rektora zostávajú nedotknuté. 

 

2. Dodatok číslo 3 nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť 01. mája 2021. 

 

 

 

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

 poverený výkonom funkcie rektora 

                                                        
1  Originál podpísaného Dodatku číslo 3 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 a 2 je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom 
a organizačnom útvare Rektorátu STU. 


