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Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na     
Materiálovotechnologickej fakulte (MTF) STU so sídlom v Trnave 

 

V súlade s aktuálnymi vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva (UVZ) SR a Príkazom rektora STU 9/2021 

s platnosťou od 14.9.2021 na MTF STU bude platiť nasledovné: 

1. Výučba na všetkých troch stupňoch štúdia pri počte max. 50 študentov bude prebiehať prezenčnou 

metódou. Pri vyššom počte študentov sa bude výučba realizovať dištančne, prostredníctvom platformy 

GSuite – Google Meet alebo MS Teams. 

2. V prípade prechodu na „2. stupeň ohrozenia“ (bordová farba na COVID-automate) a „3. stupeň 

ohrozenia“ (čierna farba) bude kompletná výučba realizovaná dištančnou metódou, s výnimkou 

experimentálnych činností nevyhnutných pre realizáciu záverečných prác. 

3. V prípade že Regionálny UVZ odporučí uzavretie študentského domova a vysťahovanie študentov, 

bude kompletná výučba realizovaná dištančne, s výnimkou experimentálnych činností nevyhnutných 

pre realizáciu záverečných prác. 

4. Na každej prezenčnej vzdelávacej aktivite vyučujúci dôsledne zabezpečí prezenciu. Prezenčné listiny 

archivuje pre prípadnú potrebu trasovania a na požiadanie je povinný predložiť ich prodekanovi pre 

vzdelávanie. 

5. Pri vstupe do budov fakulty a vo všetkých jej priestoroch sa dôrazne vyžaduje dodržiavať zásady ROR, 

je vhodné dbať na dostatočný sociálny odstup od iných osôb, dôkladné umývanie rúk a nosenie rúšok, 

resp. respirátorov podľa vyhlášok UVZ SR vo verejných interiérových priestoroch a na miestach s vyššou 

koncentráciou osôb. 

6. Pri organizácii pracovných stretnutí súvisiacich so zabezpečením činností fakulty a jej jednotlivých 

pracovísk je potrebné dodržať max. 50%-né obsadenie kapacity miestnosti. 

7. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu zostávajú na MTF STU v platnosti všetky opatrenia na 

zabránenie šírenia ochorenia COVID-19: 

- dodržiavať všetky aktuálne platné opatrenia a rozhodnutia UVZ SR,  

- klásť dôraz na dezinfekciu všetkých priestorov fakulty, 

- nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia 

COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov fakulty, 

- ak sa u ktorejkoľvek osoby aktuálne sa pohybujúcej v priestoroch fakulty objavia príznaky nákazy 

COVID-19, bezodkladne opustí priestory fakulty (v prípade potreby počká v izolačnej miestnosti na 

príchod záchrannej zdravotnej služby – izolačná miestnosť sa nachádza na ŠD M. Uhra, nový 

internát, blok B, miestnosť 216 B) a vykoná ďalšie opatrenia podľa inštrukcií svojho ošetrujúceho 

lekára; v prípade zamestnanca fakulty bezodkladne informuje (telefonicky alebo mailom) o tejto 

skutočnosti svojho nadriadeného a ten následne p. Kulifajovú; v prípade študenta fakulty 

bezodkladne informuje (telefonicky alebo mailom) o tejto skutočnosti vedúcu študijného oddelenia 

Mgr. Ivančíkovú, 

- v prípade, že sa u zamestnanca fakulty vyskytne podozrenie (má lekárom odporúčanú izoláciu pre 

príznaky ochorenia COVID-19 alebo nariadené PCR testovanie) alebo je potvrdené ochorenie 
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COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje vedúceho svojho pracoviska a ten následne p. 

Kulifajovú, 

- v prípade, že sa u študenta fakulty vyskytne podozrenie (má lekárom odporúčanú izoláciu pre 

príznaky ochorenia COVID-19 alebo nariadené PCR testovanie) alebo je potvrdené ochorenie 

COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje vedúcu študijného oddelenia Mgr. Ivančíkovú. 

 

Permanentný monitorovací štáb fakulty pracuje v zložení:  

doc. Ing. Roman Čička, PhD. – predseda štábu (roman.cicka@stuba.sk, +421 918 646047 

Viera Kulifajová – podpredsedníčka štábu (viera.kulifajova@stuba.sk, +421 905 317530) 

Mária Rešetková, MBA – členka štábu zodpovedná za kontakt so zahraničnými študentmi 

a zamestnancami-cudzincami (maria.resetkova@stuba.sk, +421 918 646015) 

Monika Hilková – členka štábu zodpovedná za kontakt s ubytovanými na ŠD M. Uhra 

(monika.hilkova@stuba.sk, +421 908 674055) 

 

Všetci zamestnanci a študenti sú povinní pravidelne sledovať informácie týkajúce sa opatrení prijatých 

na úrovni STU a MTF STU v súvislosti so situáciou šírenia ochorenia COVID-19, ktoré sú priebežne 

zverejňované na:  

https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/koronavirus-vsetky-informacie-tu-covid-all-

informations-here.html?page_id=15001 a https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/koronavirus-a-stu-

vsetko-co-potrebujete-vediet.html?page_id=13298. 

 

V Trnave, 14.9.2021 

 

 

         prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 

                       dekan MTF STU 
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