
 

Usmernenie dekana 
Číslo 2/2020 - UD 
30. 03. 2020 
 
Usmernenie dekana MTF STU k organizácii štúdia na 
Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, v letnom semestri akademického 
roka 2019/2020 
 
Vypracoval: doc. Ing. Roman Čička, PhD. 

 



 

 1 

 

Usmernenie dekana MTF STU k organizácii štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v 
Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v letnom semestri akademického roka 2019/2020 

 
V nadväznosti na Usmernenie rektora 1/2020 (Metodické usmernenie k organizácii štúdia na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave v letnom semestri akademického roka 2019/2020), vzhľadom na 
mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia Covid – 19, vydávam nasledovné   
 

usmernenie:  
 

1. Vzhľadom na prechod na bezkontaktnú formu výučby od 4. týždňa letného semestra na oboch metódach 
štúdia (DPM, DKM), bude letný semester na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave 
predĺžený o tri týždne, pričom sa posúvajú aj všetky ďalšie termíny, ktoré s tým priamo súvisia (skúškové 
obdobie, odovzdávanie záverečných prác, štátne skúšky, atď.). Nový harmonogram štúdia na letný 
semester je uvedený v prílohe 1. 

2. Podľa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a informácie z Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR je výučba na všetkých školách prerušená až do odvolania. Z toho dôvodu je 
potrebné na fakulte realizovať opatrenia, aby v prípade potreby mohol byť akademický rok 2019/20 
kompletne dokončený bezkontaktnou formou (letný semester, skúškové obdobie, štátne skúšky).   

3. Všetci vyučujúci sú povinní poskytnúť taký rozsah bezkontaktnej výučby, aby študentom umožnili 
v maximálne možnej miere získať kompetencie definované v informačnom liste daného predmetu. 
Využiť je možné e-materiály vhodné k samoštúdiu v rámci prednášok aj cvičení, konzultácie e-mailom a 
pomocou aplikácií GSuite Meet, Classroom, online kurzy a vzdelávacie materiály na internete, zadávanie 
domácich úloh, zadaní, testov a projektov pre študentov, atď. 

4. Garanti predmetov vypracujú nové podmienky absolvovania predmetov (priebežné hodnotenie, celkové 
hodnotenie) podľa toho, čo je reálne možné v rámci predmetu prebrať a realizovať pomocou 
bezkontaktnej formy výučby. Následne garanti predmetov  informujú hromadným e-mailom v AIS 
všetkých študentov na svojich predmetoch o spôsobe výučby do konca semestra a o spôsobe hodnotenia 
študentov, najneskôr však do 3.4.2020.  

5. Písomnú správu o realizácii opatrení uvedených v bodoch 3 a 4 za všetky predmety na príslušnom ústave 
pošle riaditeľ ústavu e-mailom dekanovi fakulty, najneskôr 10.4.2020.  

6. Vedúci záverečných prác majú možnosť upraviť zadania záverečných prác do 16.4.2020 (zadania 
diplomových prác), resp. do 30.4.2020 (zadania bakalárskych prác). Úprava sa týka možného zníženia 
rozsahu experimentálnej časti podľa reálnych možností počas vypracovávania práce, rozšírenia 
teoretickej alebo rešeršnej časti.  

7. V prípade potreby budú štátne skúšky realizované bezkontaktnou formou, inštrukcie budú 
v dostatočnom predstihu zverejnené vo forme príslušného usmernenia.  

8. Doktorandi na dennej forme štúdia si počas prerušenia výučby zapisujú v dochádzkovom systéme 
záznam „individuálne štúdium“, ktoré realizujú po dohode so svojimi školiteľmi a na základe pokynov 
vyučujúcich predmetov, ktoré majú zapísané v študijnom pláne v aktuálnom semestri. 

9. Pokiaľ z dôvodu prerušenia výučby dôjde k narušeniu individuálneho študijného plánu doktoranda, 
môže jeho školiteľ požiadať garanta študijného programu o umožnenie úpravy individuálneho 
študijného plánu. 

10. Dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác na doktorandskom štúdiu sa uskutočnia do konca 
akademického roku, pri dodržaní pôvodných stanovených podmienok a termínov. V prípade potreby 
budú realizované bezkontaktnou formou, podrobnosti budú upresnené vo forme príslušného 
usmernenia. 
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11. V prípade, že počas trvania semestra alebo skúškového obdobia (podľa upraveného harmonogramu 
v prílohe 1) dôjde k obnoveniu prezenčnej výučby na fakulte, zvyšok akademického roku sa dokončí aj 
s využitím možností prezenčnej výučby a skúšania, pričom pri skúšaní sa zohľadní spôsob a rozsah 
výučby realizovanej počas semestra.  

12. Termín podávania prihlášok na bakalárske štúdium v 1. kole je predĺžený do 30.4.2020. Termín 
zasadnutia prijímacej komisie sa nemení.  

13. Pokiaľ v termíne konania prijímacích skúšok na doktorandské štúdium bude trvať prerušenie výučby, 
prijímacie skúšky sa uskutočnia bezkontaktnou formou, podrobnosti budú upresnené vo forme 
príslušného usmernenia. 

14. Pokiaľ v termínoch zasadnutí komisií pre prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium, inžinierske 
štúdium a doktorandské štúdium bude trvať prerušenie výučby, zasadnutia komisií sa môžu uskutočniť 
bezkontaktnou formou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan 
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Príloha č. 1 Upravený harmonogram akademického roka 2019/2020 na MTF STU  
 
 
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 
 
Letný semester 1. - 2. ročník    17.02.2020 – 31.08.2020 
Výučba        17.02.2020 – 6.6.2020 
Skúškové obdobie    8.6. - 25.7.2020 
Letné prázdniny     27.7. - 31.8.2020 
 
Letný semester 3. ročník študenti končiaci bakalárske štúdium 
Výučba      17.02.2020 – 30.5.2020 
Skúškové obdobie     1.6. - 27.6.2020 
Uzatvorenie AIS 
pre zadávanie študijných výsledkov   do 30.6.2020 
Vkladanie záverečnej práce 
do informačného systému /AIS/    do 31.5.2020 
Odovzdanie tlačenej verzie 
záverečnej práce    bude upresnené 
Vloženie posudkov 
záverečných prác do AIS - vedúci   do 21.6.2020 
Vloženie posudkov záverečných 
prác do AIS - oponent     do 30.6.2020 
Prihlasovanie na štátne 
skúšky v AIS      25.6. - 30.6.2020 
Príprava na štátnu skúšku    27.6. - 5.7.2020 
Tvorba komisií štátnych skúšok v AIS   6.7. - 7.7.2020 
Tlač zápisov k štátnym skúškam    8.7. - 9.7.2020 
Štátna skúška 5 pracovných dní    13.7. - 17.7.2020 
 
Tlač a podpisovanie výstupných dokladov približne od 3.8. (podpisuje dekan, rektor), študenti 

pokračujúci v štúdiu na MTF si prevezmú doklady pri zápise 
na štúdium 
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INŽINIERSKE ŠTÚDIUM  
 
Letný semester 1. ročník    17.02.2020 – 31.08.2020 
Výučba        17.02.2020 –  6.6.2020 
Skúškové obdobie    8.6. - 25.7.2020 
Letné prázdniny     27.7. - 31.8.2020 
 
Letný semester 2. ročník študenti končiaci inžinierske štúdium 
Výučba      17.02.2020 –  16.5.2020 
Skúškové obdobie    18.5. - 13.6.2020 
Uzatvorenie AIS pre zadávanie 
študijných výsledkov     do 16.6.2020 
Vkladanie záverečnej práce 
do informačného systému /AIS/    do 17.5.2020 
Odovzdanie tlačenej verzie 
záverečnej práce    bude upresnené 
Vloženie posudkov záverečných 
prác do AIS - vedúci     do 7.6.2020 
Vloženie posudkov záverečných 
prác do AIS - oponent     do 16.6.2020 
Prihlasovanie na štátne skúšky v AIS   10.6. - 17.6.2020 
Príprava na štátnu skúšku    15.6. - 28.6.2020 
Tvorba komisií štátnych skúšok v AIS   22.6. - 23.6.2020 
Tlač zápisov k štátnym skúškam    24.6. - 25.6.2020 
Štátna skúška 5 pracovných dní    29.6. - 3.7.2020 
 
Tlač a podpisovanie výstupných dokladov približne od 16.7. (podpisuje dekan, rektor) 
 
Promócie          podľa aktuálnej situácie 

 


