
 
 
 
 
 
 

  

 Usmernenie dekana 
Číslo 3/2022 – UD 
30.03.2022 
 
Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky 
na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave 
počas letného semestra akademického roka 2021/2022 
  



 
 
V zmysle Vestníka vlády Slovenskej republiky, vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 29/2022 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia a v zmysle Príkazu rektora STU č. 1/2022 

– PR, dekan MTF STU vydáva usmernenie na Organizáciu a podmienky pedagogického procesu a 

prevádzky na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave počas letného semestra 

akademického roka  2021/2022. 

Podmienky pri prezenčnej výučbe: 

1. Výučba na všetkých troch stupňoch štúdia prebieha štandardne prezenčnou metódou. 

2. V prípade, ak bude príslušný vyučujúci pozitívne testovaný na ochorenie Covid-19 alebo bude v 

karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou, danú vyučovaciu jednotku 

zabezpečí pracovisko, ktoré ju garantuje.  

3. V prípade, ak bude pozitívne testovaný na ochorenie Covid-19 študent alebo bude v karanténe z 

dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou, bezodkladne oznámi túto skutočnosť 

príslušnému vyučujúcemu a vedúcej Študijného oddelenia Mgr. Ivančíkovej. V takomto prípade 

nebude sankcionovaný za neprítomnosť na vyučovaní. 

4. Ak je to možné, v prednáškových miestnostiach a učebniach vyučujúci zabezpečí šachovnicové 

sedenie, resp. dodržiavanie bezpečných odstupov. 

5. Počas výučby je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie vo výučbových miestnostiach. 

6. V miestnostiach, ktoré sú vybavené germicídnymi žiaričmi, je povinnosťou vyučujúcich tieto žiariče 

používať počas celej doby výučby a obsluhovať v zmysle bezpečnostného pokynu. 

7. Oddelenie prevádzky zabezpečí zvýšenú frekvenciu dezinfekcie povrchov a miest so zvýšenou 

frekvenciou osôb. 

Podmienky vstupu na pôdu MTF STU: 

1. Režimy pre vstup do budov OTP a OP sú zrušené. 

2. Vstup do budov a pohyb v priestoroch fakulty je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest 

(nos aj ústa) podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a nariadení Úradu verejného zdravotníctva 

SR. Vo všetkých priestoroch fakulty sa dôrazne vyžaduje dodržiavať zásady ROR, je vhodné dbať na 

dostatočný sociálny odstup od iných osôb, dôkladné umývanie a dezinfekciu rúk. 

3. Osobám, ktorým sa za posledných 24 hodín vyskytne niektorý z klinických príznakov akútneho 

respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie, bolesť svalov a pod.), sa 

zakazuje vstup do priestorov MTF STU.  

4. Ak sa u osoby počas zdržiavania sa v priestoroch MTF STU prejavia príznaky akútneho respiračného 

ochorenia, je povinná bezodkladne opustiť priestory fakulty, telefonicky kontaktovať svojho 

ošetrujúceho lekára a postupovať podľa jeho usmernení. Zamestnanec zároveň bezodkladne 

informuje vedúceho jeho pracoviska a študent príslušnú študijnú referentku. 

Organizácia práce: 

1. V zmysle príkazu Rektora STU č. 1/2022, výkon práce z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 zákona 

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a v znení neskorších predpisov, sa môže dohodnúť len vo 

výnimočných prípadoch, ak to dohodnutý druh práce umožňuje.  



 
 
2. Výkon práce z domácnosti je umožnený výhradne na základe súhlasu vedúceho pracoviska, po 

prerokovaní s dekanom MTF STU. Za miesto „práce z domácnosti“ sa považuje adresa bydliska, 

ktoré má zamestnanec uvedené v personálnom systéme Magion.  

3. V prípade výkonu práce z domácnosti, zamestnanec si do ESED-u vloží záznam „Covid - práca 

z domácnosti“. Vedúci pracoviska je o vložení príslušného záznamu informovaný mailom 

generovaným z dochádzkového systému.  

Porušenie pokynov tohto usmernenia sa bude považovať za porušenie pracovnej disciplíny a hodnotiť 

ako závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca, resp. za disciplinárny priestupok študenta. 

Vydaním tohto usmernenia sa zrušujú predchádzajúce usmernenia a pokyny dekana týkajúce sa 

opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu. 

Všetci zamestnanci a študenti sú naďalej 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. 

Usmernenie je platné od dňa 31.03.2022. 

 

V Trnave, dňa 30.03.2022  

 

 

        prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 

                                                            dekan MTF STU 
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