
Informácia pre študentov aktuálneho 1. ročníka Ing. štúdia študijného programu Aplikovaná 
elektrotechnika k registrácii predmetov do 2.ročníka na rok 2021/22 

V rámci reakreditácie bolo potrebné pomeniť/popresúvať niektoré predmety v rámci inžinierskeho ŠP 
Aplikovaná elektrotechnika. 

Doteraz patrili medzi povinné predmety: 

1. semester – ASEO2, CSSE, DMS, MIP2 a PROJ; 

2. semester – DP1, TD a VFT; 

3. semester – DP2, MEENZ a SPAE. 

PVP predmety boli v 2. semestri MME, PMP, PVID a TPU, v 3 semestri AMAG, EMPS, NMS a TMS. 

 

Po novom, t.j. už ako budete musieť aj skončiť, je to nasledovné: 

1. semester – ASEO2, CSSE, MIP2, MEENZ a PROJ; 

2. semester – DP1, MME a VFT; 

3. semester – DP2, EMPS, NMS a SPAE. 

Ostatné predmety majú štatút PVP. 

 

Čo to pre vás znamená? 

1. Do ZS 2021/22 si všetci zapíšte predmety DP2, EMPS, MEENZ a SPAE.   

2. Neabsolvovali ste povinný predmet MEENZ, ktorý sa presúva do 1. semestra. S Ing. Halgošom sme 
dohodnutí, že v ZS 2021/22 ho bude mať pre oba ročníky, t.j. 1. aj 2. ročník. 

3. V podstate takmer všetci (až na jedného) máte predmet MME. To znamená, že nemusíme riešiť žiadnu 
zámenu. Ten JEDEN nemusí absolvovať MME, ale urobíme mu zámenu. Len si musí vybrať, či mu ho 
zameníme za PMP alebo TPU. 

4. Ostáva vám ešte si vybrať jeden PVP predmet spomedzi predmetov AMAG, NMS a TMS. Ak si vyberiete 
NMS, nič sa nedeje (predmet DMS vám ostane ako keby ste ho mali ako PVP). Ak si vyberiete AMAG, 
tak vám zameníme už absolvovaný predmet DMS za NMS (aby ste ho mali na papieri absolvovaný). 
Prosím, ak sa dá, nevyberajte si TMS.) 

5. Ak ste plánovali si v ZS 2021/22 vybrať výberový predmet mimo týchto našich ponúkaných (ako to bolo 
pôvodne k dispozícii), prosím kontaktujte garanta ŠP prof. Harťanského. 

6. Ak budete robiť registráciu predmetov, ktorá bude tento rok najskôr koncom júna, prosím dajte vedieť 
doc. Bitterovi, aký PVP predmet si vyberiete, aby vám mohol urobiť tzv. uznávačky pre PGO a p. 
prodekanku. 

7. Do LS 2021/22 vám ostávajú len DP3 a DP. 

 

V prípade nejasnosti kontaktujte doc. Ing. Mikuláša Bitteru: mikulas.bittera@stuba.sk 

 


