
Metodické usmernenie zástupcu riaditeľa pre  vzdelávanie  k organizácii štúdia 
na Ústave manažmentu STU v Bratislave v letnom semestri akademického roka 
2019/2020 
 

V súlade s čl. 4 bod 2 Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“), s čl. 2a 
bod 4 Organizačného poriadku STU, s čl. 8 bod 5 Študijného poriadku STU a s prihliadnutím na 
mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia COVID – 19 a s tým súvisiaceho 
obmedzenia činnosti STU a prezenčnej metódy štúdia na STU vydávam  
Záväzné usmernenie k organizácii štúdia na Ústave manažmentu STU v letnom semestri 
akademického roka 2019/2020 spojené s nasledovnými úpravami: 
 

 Harmonogram výučby na  1. a 2. stupni štúdia  

 Bakalári  1. – 2. ročník   

 Inžinieri  1. ročník 
Výučba                                                                                                                                                      do 16.5.2020 
Skúškové obdobie                                                                                                                  18.5.2020 – 25.7.2020 

 
Bakalári 3. ročník  - končiaci  
 
Výučba                                                                                                                                                      do 7.5.2020 
Skúškové obdobie                                                                                                                    11.5.2020 – 5.6.2020 
Zápis hodnotenia do AIS                                                                                                                          do 5.6.2020 
Vloženie bakalárskej práce do AIS                                                                                                         do 8.5.2020 
Odovzdanie bakalárskej práce v tlačenej verzii s prílohami september 2020 pri zápise  na Ing. štúdium 
Vloženie posudkov bakalárskych prác do AIS  – vedúci / oponent                                                  do 5.6.2020 
Štátna skúška - obhajoba bakalárskych prác                                                24.6.2020 - 25.6.2020 
Promócie                                                                                                                                                            zrušené 
 
Inžinieri 2. ročník - končiaci 
 
Výučba                                                                                                                                                        do 7.5.2020 
Skúškové obdobie                                                                                                                    11.5.2020 – 5.6.2020 
Zápis hodnotenia do AIS                                                                                                                          do 5.6.2020 
Vloženie diplomovej práce do AIS                                                                                                         do 7.5.2020 
Odovzdanie diplomovej práce v tlačenej verzii s prílohami                                             pri prevzatí diplomov 
Vloženie posudkov diplomových prác do AIS – vedúci / oponent                                                 do 29.5.2020 
Štátna skúška - obhajoba diplomovej práce                                                             11.6.2020 - 12.6.2020 
Promócie alebo len prevzatie diplomov                                                                           termín bude oznámený 
                                                                                                       vzhľadom na vývoj situácie, najskôr september 
 
Scenár štúdia pre ŠP investičné plánovanie v priemyselnom podniku  a ŠP priestorové plánovanie 
v súlade s upraveným harmonogramom pre 1. stupeň štúdia: 
 

a) Výučba bude prebiehať dištančne. Je na zvážení pedagóga konkrétneho predmetu, akú formu 
zvolí pre jednotlivé vzdelávacie činnosti (prednáška, riešené úlohy vrátane vysvetľujúcich 
komentárov, individuálne zadania, semestrálna práca,  a pod.)  

 
Možnosti výučby: 

  online prednášky s využitím nástrojov online výučby napr. G-suit – Google-Meet (návod: 

https://www.stuba.sk/navody/gsuite/), Zoom, SKYPE... 

 vo forme powerpoint alebo pdf. na dokumentový server,  

 zdieľanie prednášok cez niektorý server Google alebo cez Google Classroom 

 (návod  pre Google Classroom:  

 https://www.youtube.com/watch?v=vd-sVZZBQwM&pbjreload=10) a pod. 

https://www.stuba.sk/navody/gsuite/
https://www.youtube.com/watch?v=vd-sVZZBQwM&pbjreload=10


b) Skúšky - spôsob skúšania ústne online (pri skúšaní online musia byť prítomní mini málne 

2 pedagógovia) s využitím napr. Google-Meet, Skype, Zoom a ďalšie,... 

Študentom zaslať tézy na skúšku, zadať im spracovanie  témy a pod. do stanoveného času, ....  

c) Štátne skúšky - v prípade potreby upraviť zadania záverečných prác vzhľadom na súčasnú 

situáciu spojenú s COVID-19, aby mohli študenti ukončiť štúdium v akad. roku 2019-2020  

d) Záverečné práce musia študenti vložiť do AIS v stanovených termínoch, ich tlačenú verziu 

odovzdajú neskôr, o termíne budú informovaní  

e) Oponentské posudky musia byť zadané do AIS v stanovených termínoch   

f) Skúšobné komisie pre štátne skúšky dostanú pred obhajobou záverečné práce v elektronickej 

forme pre zabezpečenie plynulého priebehu obhajoby online s využitím Google-Meet, Zoom...  

 

Študentov je nutné informovať vopred o možnostiach výučby jednotlivých predmetov, absolvovania  

skúšok a požiadaviek na ne, spôsobe hodnotenia v prípade zmien.  

Všetky informácie je potrebné vložiť aj na  dokumentov ý serv er k príslušnému predmetu. 

 
Pri dištančnej metóde vzdelávania je potrebná aj dôležitá konzultácia pedagóg – študent. Je potrebné 
preto denne sledovať  mailovú poštu a včas reagovať na otázky a pripomienky oboch subjektov. 
Možnosť je aj  prostredníctvom online spojenia alebo telefonicky. 

 
Scenár štúdia pre doktorandské  ŠP priestorové plánovanie  a odvetvové a prierezové ekonomiky 
v súlade s upraveným harmonogramom pre 3. stupeň  štúdia  

 Výučba predmetov a konzultácie budú prebiehať elektronickou formou  

 Dizertačné skúšky (neuskutočnené do 28.2.2020) sa presunú do  akademického roka 
2020/2021  

 Je možnosť v spolupráci školiteľ – doktorand zmeniť alebo upraviť individuálny študijný 

plán   

 Obhajoba končiacich doktorandov bude prebiehať v auguste ( pomocou Google-Meet, 

Zoom...) alebo v nasledujúcom akademickom roku  

 Doktorandi musia do 31.5.2020 vložiť dizertačnú prácu do AIS   

 Elektronicky zaslať dizertačnú prácu a autoreferát v pdf spolu s ostatnými prílohami  

(viď https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-

skusky.html?page_id=4210    

Mgr. Kataríne Matúškovej na mail: katarina.matuskova@stuba.sk  

 Tlačenú formu dizertačnej práce s prílohami je potrebné doručiť najneskôr v deň 

obhajoby  na študijné oddelenie ÚM STU 

 Oponentom bude dizertačná práca zaslaná elektronicky 

Študenti sú povinní denne sledovať informácie, oznamy a úlohy od svojich pedagógov cez mailovú 
poštu, AIS a plniť študijný plán. 
 
Harmonogram prijímacieho konania na bakalárske študijné programy investičné plánovanie 
v priemyselnom podniku a priestorové plánovanie v akademickom roku 2020/2021 
 
1. kolo prijímacieho konania  
termín podania prihlášky na štúdium cez AIS:    do 30. 4. 2020 (vrátane) 
prijímacie konanie:      bez prijímacej skúšky 
termín vyhodnotenia prijímacou komisiou   7. 5. 2020 
 
2. kolo prijímacieho konania  
termín podania prihlášky na štúdium cez AIS:    do 16. 8. 2020 (vrátane) 
prijímacie konanie:      bez prijímacej skúšky 
termín vyhodnotenia prijímacou komisiou   21. 8. 2020 

 

https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
mailto:katarina.matuskova@stuba.sk


Harmonogram prijímacieho konania na inžinierske študijné programy investičné plánovanie 
v priemyselnom podniku a priestorové plánovanie v akademickom roku 2020/2021 
 
1. kolo prijímacieho konania  
Termín podania prihlášky na štúdium cez AIS:    do 31. 5. 2020 (vrátane) 
Prijímacie konanie:      bez prijímacej skúšky 
Termín vyhodnotenia prijímacou komisiou   5. 6. 2020 
 
2. kolo prijímacieho konania  
Termín podania prihlášky na štúdium cez AIS:    do 16. 8. 2020 (vrátane) 
Prijímacie konanie:      bez prijímacej skúšky 
Termín vyhodnotenia prijímacou komisiou   21. 8. 2020 
 

Harmonogram prijímacieho konania na doktorandské študijné programy odvetvové ekonomiky 
a manažment a priestorové plánovanie v akademickom roku 2020/2021 
 

1. kolo prijímacieho konania  
Termín podania prihlášky na štúdium:     do 31. 5. 2020 
Termín konania prijímacej skúšky:    29. 6. 2020 
Termín zasadnutia prijímacej komisie:     29. 6. 2020 
 
2. kolo prijímacieho konania  
Termín podania prihlášky na štúdium:     do 31. 7. 2020 
Termín konania prijímacej skúšky:     26. 8. 2020 
Termín zasadnutia prijímacej komisie:    26. 8. 2020 
 

Zápisy do akademického roka 2020/2021 

Zápisy novoprijatých študentov      do 31.8.2020 
Zápisy do vyšších ročníkov      september 2020 

 
V prípade otázok ohľadne  výučby  kontaktujte: 
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. 
zástupca riaditeľa pre vzdelávanie 
mail:   daniela.spirkova@stuba.sk 
tel.:    0918 669 110 
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. 
zástupca riaditeľa 
mail:  maros.finka@stuba.sk 
tel. :  0905 612 465  
 

V prípade otázok ohľadne  š tudi jných záleži tostí  kontaktujte: 
Mgr. Katarína Matúšková  
študijné oddelenie 
mail:  katarina.matuskova@stuba.sk 
tel. :  0918 669 138  
 

V prípade vzniknutého problému súvisiaceho s prácou v AIS kontaktujte pracovníkov CVT: 

Ing. Štefan Tar – integrátor ÚM STU 

mail: stefan.tar@stuba.sk 

tel.: 0918 669 176  

 

Štefan Štujber  
mail: stefan.stujber@stuba.sk 

tel.: 0917 669 214 

mailto:daniela.spirkova@stuba.sk

