Vážení kolegovia, milí študenti,
bolo naozaj dobrým rozhodnutím posunúť začiatok semestra o niečo skôr, ako ho oficiálne otvárala
univerzita a v mnohých prípadoch (ak to bolo možné) koncentrovať praktiká do prvých týždňov
prezenčnej výučby. Väčšinu cvičení tak máme našťastie úspešne za sebou.
Od pondelka 8.11. 2021 sa Bratislava dostane z hľadiska pandemickej situácie do červenej zóny (1.
stupeň ohrozenia), čo okrem iného prináša niekoľko nových obmedzujúcich opatrení. Na rozdiel od
viacerých fakúlt zatiaľ ešte nezatvárame a urobíme všetko pre prezenčnú formu praktickej výučby.
Základné opatrenia:
•
•

povinnosť nosenia respirátorov FFP2 v interiéri
obmedzenie pre prezenčnú výučbu na 20 ľudí

V stave prebiehajúceho semestra je takmer nemožné prerábať v zmysle aktuálnych opatrení
komplexne rozvrh pre posledné týždne výučby. Pristupujeme teda k nutným úpravám tak, aby sme
dodržali predpísané limity počtu prítomných študentov a zároveň im umožnili prepínanie medzi
prezenčnou a dištančnou metódou.
Výučba bude v nasledujúcich týždňoch prebiehať naďalej hybridne s malými úpravami:
1. Pre magisterské štúdium je výučba v kompetencii katedier pri dodržaní maximálneho počtu
20 študentov v skupine. V prípade, že sa vyskytne problém s niektorým predmetom, ktorý
nevedia sami riešiť, môžu sa samozrejme obrátiť priamo na mňa.
2. Pre bakalárske štúdium bude výučba všetkých predmetov, na ktorých je viac ako 20 študentov,
prebiehať dištančne.
• Učiteľ môže prednášať v miestnosti, kde doteraz alebo bude prednášať z inej
miestnosti na fakulte.
• Ak má študent priamo pred alebo priamo po online prednáške prezenčnú výučbu
cvičení alebo seminárov, môže predmet dištančne absolvovať v pôvodnej
fakultnej miestnosti pri dodržaní limitu maximálne 20 osôb.
• Učiteľ je povinný oznámiť konkrétne zmeny vo výučbe jednotlivých predmetov
študentom.
• Cvičenia a semináre, kde je počet osôb menší ako ako 20, prebiehajú naďalej
prezenčne. V prípade, že ide o väčšiu skupinu, je potrebné prejsť do ONLINE formy
alebo rozdeliť študentov na dve skupiny.
3. Individuálny vstup do laboratórií je povolený.
V prípade akýchkoľvek problémov som Vám plne k dispozícii. Pri zmene pandemickej situácie možno
počítať aj s ďalšími opatreniami. Veľmi pekne Vám všetkým ďakujem za dôsledné dodržiavanie
pravidiel a vzájomnú toleranciu.

Zároveň Vás chcem upozorniť na režim fakúlt, s ktorými máme spoločných študentov.
Podľa usmernenia prodekanky pre bakalárske a magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK doc.
Lichnerovej sa od 8. 11. 2021 výučba na FiF UK realizuje výlučne dištančne, a to s využitím aplikácie
MS Teams. Dištančný spôsob výučby bude trvať do konca tohto semestra bez ohľadu na to, v akej fáze
sa Bratislava v ďalších týždňoch ocitne.

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sa podľa usmernenia prodekanky pre bakalárske
a magisterské štúdium Dr. Rostás upravuje rozvrh podobne ako u nás. Pokiaľ máte výučbu, ktorá
prekračuje počet 20, Váš vyučujúci Vám oznámi, akým spôsobom bude výučba pokračovať v
nasledujúcich týždňoch. Je pripravený aj návrh na rozvrh, ktorý zohľadňuje toto nariadenie. V rozvrhu,
ktorý bude zverejnený na webstránke Rozvrh - Rozvrh pre FMFI UK (uniba.sk) najneskôr v piatok
večer, bude k predmetom nad 20 osôb dopísaná poznámka „online2“.

Ďakujeme za pochopenie
M. Slaninová

