
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Dodatok číslo 2 
 
k Príkazu rektora 
číslo:   7/2020 – PR 

 
Organizácia a podmienky 
pedagogického procesu a prevádzky 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
na zimný semester akademického roka 2020/2021 

 

v znení dodatku číslo 1 

 

Dátum: 13. 01. 2021 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 13. 01. 2021 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) z dôvodu pretrvávajúcej 

nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a v súlade 

s článkom 4 bod 3 Príkazu rektora číslo 7/2020-PR „Organizácia a podmienky pedagogického 

procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na zimný semester 

akademického roka 2020/2021“ zo dňa 29.09.2020 v znení dodatku číslo 1 (ďalej tiež „príkaz 

rektora“) 

 

vydáva 

 

nasledovný 

 

Dodatok číslo 2 

k Príkazu rektora č. 7/2020-PR zo dňa 29.09.2020 

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky 

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

na zimný semester akademického roka 2020/2021 

v znení dodatku číslo 1 

(ďalej len „dodatok č. 2“), 

 

ktorým sa príkaz rektora dopĺňa nasledovne: 

 

Článok I. 

 

Za článok 3a sa vkladá článok 3b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Článok 3b 

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce 

 

1) Uskutočňovať dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác v zimnom semestri 

akademického roka 2020/2021 prostredníctvom videokonferencie alebo inými 

prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti 

v zmysle článku 50a bod 5 študijného poriadku. 

 

 Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľ Ústavu manažmentu STU. 

 Termín: 14.01.2021 – 13.02.2021. 
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2) Verejná časť dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce sa považuje za verejnú aj 

vtedy ak STU zabezpečí jej: 

a) verejný priamy prenos (§ 108 ods. 9 zákona o vysokých školách), 

b) zvukový záznam dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch STU počas 

troch mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu (článok 50a bod 6 študijného poriadku). 

 

3) Využiť na uskutočňovanie dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác dostupné 

platformy ako AIS, LMS Moodle, Google GSuite, MS Teams, Webex, ktoré technicky 

umožňujú zabezpečenie verejnosti podľa bodu 2 tohto článku. 

 

 Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľ Ústavu manažmentu STU. 

 Termín: 14.01.2021 – 13.02.2021. 

 

4) Akceptovať predloženie písomnej práce k dizertačnej skúške a dizertačnej práce 

v elektronickej forme (článok 50a bod 4 študijného poriadku) a požadovať predloženie 

písomnej práce k dizertačnej skúške a dizertačnej práce aj v listinnej podobe v jednom 

vyhotovení, len ak je to nevyhnutné pre priebeh štátnej skúšky a situácia umožňuje 

vyhotovenie listinnej podoby práce. 

 

 Zodpovední: dekani fakúlt, riaditeľ Ústavu manažmentu STU. 

 Termín: 14.01.2021 – 13.02.2021. 

 

 

Článok II. 

 

1. Ostatné ustanovenia príkazu rektora zostávajú nedotknuté. 

 

2. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 

 

 

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1 

 rektor 

                                                        
1 tento dokument je podpísaný elektronicky 
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