
 

D O D A T O K č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2020 

k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 

2019/2020 na Žilinskej univerzite v Žiline 

 

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zabezpečenia požadovanej 

kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu so zreteľom na zníženie rizika šírenia koronavírusu 

a choroby COVID19 na UNIZA v rámci implementácie opatrení Ústredného krízového štábu 

SR, príslušných nariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  

vydáva  

dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2020. 

1. V článku 1 v bode 2 sa písmeno c) mení, pričom po zmene bude znieť takto: 

Skúšanie realizovať elektronicky formou testu, resp. odovzdaním projektov, vyriešením zadaní 

a prípadových štúdií v elektronickej forme, prípadne teleprezenčnou formou.  

Ak nie je možné z technických dôvodov skúšanie realizovať elektronickou formou, resp. 

teleprezenčne, skúška môže byť v ojedinelých prípadoch vykonaná prezenčnou formou na 

základe rozhodnutia dekana/riaditeľa ústavu pri dodržaní všetkých epidemiologických 

opatrení. 

2. V článku 1 v bode 5 sa písmeno b) mení, pričom po zmene bude znieť takto: 

Študent zašle tajomníkovi štátnicovej komisie elektronickú verziu záverečnej práce v pdf.  

súbore najneskôr do stanoveného termínu odovzdania záverečnej práce. Študent zodpovedá 

za to, že zaslaná verzia záverečnej práce tajomníkovi štátnicovej komisie je identická 

s finálnou verziou záverečnej práce vloženou študentom do systému evidencie záverečných 

prác Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „EZP“). 

3. V článku 1 v bode 5 sa písmeno e) mení, pričom po zmene bude znieť takto: 

Záverečná práca v listinnej podobe je zviazaná v pevnej väzbe.  

4. V článku 1 v bode 5 sa písmeno f) mení, pričom po zmene bude znieť takto: 

Tajomník štátnicovej komisie zašle elektronickú verziu záverečnej práce vedúcemu práce 

a oponentovi pre potreby spracovania posudkov, zaslaná elektronická verzia záverečnej práce 

musí byť identická s finálnou verziou záverečnej práce vloženou študentom do EZP. 

5. V článku 1 v bode 7 sa písmeno a) mení, pričom po zmene bude znieť takto: 

Štátne skúšky sa konajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.131/2002 Z. z. 

o vysokých školách v znení neskorších predpisov a študijných poriadkov UNIZA a fakúlt. 

6. V článku 1 v bode 7 sa písmeno b) mení, pričom po zmene bude znieť takto: 

Odporúča sa, aby skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok prezenčnou formou mala 

štyroch členov v zmysle § 63 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov,  pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení. 



 

7. V článku 3 v bode 1 sa písmeno a) mení, pričom po zmene bude znieť takto: 

Termín pre zaslanie prihlášky na štúdium je do 31. 5. 2020.  

8. V článku 3 v bode 2 sa písmeno a) mení, pričom po zmene bude znieť takto: 

Termín pre zaslanie prihlášky na štúdium je do 31. 5. 2020.  

9. V článku 6 sa bod 2 mení, pričom po zmene bude znieť takto: 

Odporúča sa udeliť študentom kredity za predmet telesná výchova za predpokladu splnenia 

podmienok stanovených riaditeľom Ústavu telesnej výchovy UNIZA. 

 

Záverečné ustanovenia 

  

1. Ostatné ustanovenia Príkazu rektora č. 7/2020 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.  

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.  

  

  

  

V Žiline dňa 7. mája 2020                                               prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.      

                                                                                                              rektor   

 


