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Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Cieľom tohto metodického usmernenia je v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v aktuálnom znení a Študijným poriadkom Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len ‚SvF UNIZA‘) definovať jednotný postup pri prerušení bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme na SvF UNIZA.
Článok 2
Postup pri prerušení štúdia na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline
1. Prerušenie štúdia môže povoliť dekan SvF UNIZA na základe písomnej žiadosti študenta
spravidla na ucelenú časť štúdia (semester, rok). Štúdium možno prerušiť:
 z dôvodov vynúteného prerušenia kedykoľvek,
 v ostatných prípadoch na základe písomnej žiadosti študenta iba pred začiatkom
výučbového obdobia alebo skúškového obdobia v príslušnom semestri.
2. Vynútené prerušenie štúdia je:
 prerušenie z dôvodov materstva,
 prerušenie na základe odporúčania lekárskej komisie,
 prerušenie z iných mimoriadne závažných a dokumentovaných dôvodov posúdených dekanom SvF UNIZA.
3. Žiadosť o prerušenie štúdia adresuje študent dekanovi SvF UNIZA. Študent môže v priebehu celého štúdia požiadať o prerušenie štúdia najviac na dva roky. Študentky – matky
môžu požiadať o prerušenie štúdia najviac na tri roky. Tehotná študentka – matka má
právo zo zdravotných dôvodov prerušiť štúdium na 28 alebo 37 týždňov, a to spravidla
6 týždňov pred lekársky stanoveným dňom pôrodu (§ 166 - § 170 Zákonníka práce); žiadosti o prerušenie štúdia je dekan SvF UNIZA povinný vyhovieť.
4. Študent môže požiadať o prerušenie štúdia bez udania dôvodu najviac na jeden rok. Takémuto študentovi nie je možné povoliť prerušenie štúdia, ak nesplnil podmienky na postup do ďalšej časti štúdia v termíne určenom harmonogramom akademického roka.
Bez uvedenia dôvodu nie je možné prerušiť štúdium počas výučbovej časti semestra a
obdobia na ukončenie študijných povinností v semestri.
5. Žiadosť o prerušenie štúdia je možné podať najneskôr 14 dní pred začiatkom akademického roka alebo semestra, na ktorý sa žiadosť vzťahuje. Táto lehota sa nevzťahuje na dôvody prerušenia vo výnimočných prípadoch (vynútené prerušenie štúdia).
6. Dekan SvF UNIZA môže v zdôvodnených prípadoch (vynútené prerušenie štúdia), nie
však zo študijných dôvodov, prerušiť štúdium študentovi aj v priebehu semestra. Dekan
SvF UNIZA v tom prípade určí začiatok a koniec prerušenia štúdia, a to tak, aby celková
súvislá doba prerušenia štúdia bola najviac dva roky v jednom stupni vysokoškolského
štúdia.
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7. Štúdium v prvom roku bakalárskeho štúdia je možné prerušiť iba vo výnimočných prípadoch (vynútené prerušenie štúdia). Minimálna doba prerušenia je do začiatku toho
semestra v nasledujúcom akademickom roku, v ktorom sa štúdium prerušuje.
8. Platnosť zápisu predmetov počas prerušenia štúdia sa pozastavuje. Dekan môže povoliť
výnimku v zmysle zrušenia zapísaného predmetu a jeho prípadnej náhrady novým predmetom po ukončení prerušenia štúdia.
9. Ak študent preruší štúdium počas zimného semestra, zruší sa zápis predmetov letného
semestra. V mimoriadnych prípadoch (vynútené prerušenie štúdia) môže dekan SvF
UNIZA povoliť zrušenie zápisu predmetov zapísaných aj na semester, v ktorom došlo k
prerušeniu štúdia.
10. Pri prerušení počas skúškového obdobia (vynútené prerušenie štúdia) určí dekan SvF
UNIZA na základe žiadosti študenta a zdôvodnenia žiadosti spôsob ukončenia predmetov.
11. Ak má študent prerušené štúdium počas výučbovej časti semestra (vynútené prerušenie
štúdia), zápis predmetov po nástupe po prerušení sa nepovažuje za opakovaný zápis.
12. Ak má študent prerušené štúdium v mimovýučbovej časti akademického roka, evidujú
sa mu všetky kredity a hodnotenia získané do dátumu podania žiadosti. Študijné povinnosti, za ktoré získal študent do termínu podania žiadosti o prerušenie hodnotenie FX
alebo nezískal žiadne hodnotenie, sa pri nástupe po prerušení štúdia považujú za opakovane zapísané.
13. Ak počas prerušenia štúdia došlo k zmenám v študijných plánoch a rozsahoch predmetov, musí sa pri zápise po prerušení rešpektovať aktuálny študijný plán a rozsah predmetov.
14. Študentovi, ktorý po prerušení štúdia nemôže pokračovať v štúdiu študijného programu, na ktorý bol prijatý, pretože tento program sa už neuskutočňuje, SvF UNIZA ponúkne možnosť pokračovať v štúdiu iného príbuzného študijného programu príslušného
stupňa vysokoškolského štúdia.
15. Prerušenie štúdia sa zaznamená v dokladoch o štúdiu študenta, ktoré sú počas prerušenia štúdia uložené na Referáte vzdelávania SvF UNIZA. Počas prerušenia štúdia študent
stráca práva a povinnosti študenta vysokej školy.
16. Doba prerušenia štúdia sa nezapočítava do štandardnej dĺžky štúdia.
17. Študent, ktorému bolo štúdium prerušené, nadobudne práva a povinnosti študenta odo
dňa opätovného zápisu na štúdium. Študent môže požiadať o ukončenie prerušenia štúdia aj pred uplynutím stanovenej doby prerušenia. Nástup na štúdium po prerušení je
možný len od začiatku semestra.
18. Ak sa študent nedostaví na opätovný zápis po prerušení, Referát vzdelávania SvF UNIZA
ho písomne vyzve na dostavenie sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od doručenia
výzvy. Ak sa v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy nedostaví na zápis
a ani nepožiada o odôvodnené predĺženie lehoty, považuje sa deň, v ktorom sa mal opätovne po prerušení zapísať, za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
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19. Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni po prerušení (§ 69, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v aktuálnom znení, ďalej len „zákon“) a prekračuje štandardnú dobu štúdia, je povinný
uhradiť SvF UNIZA pomernú časť z ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych
mesiacov zostávajúcich do konca príslušného akademického roka po jeho opätovnom
zapísaní (§ 92, ods. 5. zákona).
20. Študentovi, ktorý absolvoval štátnu skúšku neúspešne, sa dňom neúspešného absolvovania štátnej skúšky prerušuje štúdium, a to najviac na dva roky (v zmysle § 15, ods. 2
Študijného poriadku SvF UNIZA). Po doručení prihlášky na opakované vykonanie štátnej
skúšky na Referát vzdelávania SvF UNIZA bude uchádzač zapísaný ako študent jeden
mesiac pred termínom konania opakovanej štátnej skúšky.
Článok 3
Záverečné ustanovenie
1. Metodické usmernenie SvF UNIZA nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.
2. Ruší sa usmernenie dekana SvF UNIZA č. 1/2012 z 11. júna 2012.

V Žiline, 25. februára 2016.
prof. Ing. Josef Vičan, CSc., v. r.
dekan SvF UNIZA
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