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 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, Paulínska 16, 917 24 Trnava 

  
         

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež  „AS STU“ alebo „STU“, každé slovné 

spojenie vo vzťahu k príslušnému ustanoveniu podľa jeho významu)  v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 33 

ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) schválil na svojom zasadnutí dňa 30. 06. 2014, po schválení 

v Akademickom senáte Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave na zasadnutí dňa 28. 05. 2014, 

nasledovný  

 

ŠTUDIJNÝ PORIADOK 

 MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKEJ FAKULTY SO SÍDLOM V TRNAVE 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE  

 

Článok 1 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

(1) Študijný poriadok Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (ďalej len „študijný poriadok fakulty“) je podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona vnútorným predpisom 
Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len 
„MTF“ alebo „fakulta“),  
 

a)  ktorý  obsahuje podrobnejšiu úpravu ustanovení uvedených vo vnútornom predpise STU č. 4/2013 zo dňa 25. 

06. 2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schváleného  akademickým senátom 

STU dňa 24. júna 2013 (ďalej len „študijný poriadok STU“) na vlastné podmienky fakulty, 

b)  ktorým sa realizuje oprávnenie fakulty v zmysle článku 51 bod 4 druhá veta študijného poriadku STU.  

Článok 2 

ZMENY A DOPLNENIA 

V súlade s článkom 51 bod 2 študijného poriadku STU týmto študijným poriadkom fakulty sa preberá celé znenie 
študijného poriadku STU, s tým, že: 
 
a) tam, kde je uvedené STU alebo univerzita, myslí sa tým fakulta, pokiaľ to povahe daného ustanovenia 

neodporuje; 
b) ustanovenia študijného poriadku STU sa upravujú nasledovne: 

1. Článok 15 bod  7 študijného poriadku fakulty znie nasledovne: 
 „Ak ďalej nie je ustanovené inak, skúška má jeden riadny a dva opravné termíny.“ 

2. Článok 17 bod  2 písm. a) študijného poriadku fakulty znie nasledovne: 
„za prvý semester štúdia študijného programu prvého stupňa 15 kreditov,“ 
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3. Článok 20 bod  5 písm. b) študijného poriadku fakulty znie nasledovne: 
„prílohou žiadosti študenta podľa písm. a) tohto bodu  je aj potvrdenie o návšteve tej vysokej školy, na ktorú bol 

prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo príbuznom 

študijnom odbore. “ 

4. Článok 6 bod 2 Prílohy č. 1 k študijnému poriadku fakulty znie nasledovne: 
„Zápis do AIS vykoná skúšajúci do dvoch pracovných dní od vykonania skúšky. Ak sa na termíne skúšky zúčastní 

viac ako 150 študentov, môže skúšajúci  vykonať zápis do AIS do piatich pracovných dní od vykonania skúšky. 

Zapisuje sa aj hodnotenie FX – nedostatočne, alebo FN –študent sa na skúšku nedostavil. Nezrealizovanie zápisu 

neznamená zrušenie výsledku skúšky.“ 

 

Článok 3 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

(1) Fakulta vydáva tento študijný poriadok fakulty v súlade s článkom 51 ods. 1 študijného poriadku STU. 
 
(2) Fakulta vydá úplné znenie študijného poriadku fakulty, a to s akceptovaním ustanovení študijného 
 poriadku STU v zmysle článku 2 písm. a) tohto študijného poriadku fakulty a so znením zmien a doplnení 
 podľa článku 2 písm. b) body 1. až 4. tohto študijného poriadku fakulty.  

 

(3) Všetky zmeny a doplnky tohto študijného poriadku fakulty musia byť schválené akademickým  senátom 
 fakulty1 a akademickým senátom STU2. 
 
(4) Tento študijný poriadok bol schválený akademickým senátom MTF dňa 28. 05. 2014. 
 
(5) Tento študijný poriadok bol schválený akademickým senátom STU dňa 30. 06. 2014. 

 

(6) Študijný poriadok fakulty nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom STU. 
 
(7) Študijný poriadok nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol 

schválený Akademickým senátom STU, okrem ustanovení článku 2 písm. b) body 1. až 4., ktoré 
nadobúdajú účinnosť dňom 1. september 2014. 

 
 
 
 
 
 
.......................................................... ........................................................... 
        prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.                                                          Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík  
                predseda AS MTF   STU                                                                             dekan MTF STU 
 
                                                        

                                                         ............................................................ 
        doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD. 
                                                                         predseda AS STU 

                                                           
1 § 27 ods. 1 písm. a) zákona 
2
 § 9 ods. 1 písm. b) zákona 


