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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 
1.  Cieľom tohto metodického usmernenia je v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vyso-

kých školách v aktuálnom znení a Študijným poriadkom Stavebnej fakulty Žilinskej uni-

verzity v Žiline (ďalej len ‚SvF UNIZA‘) definovať jednotný postup pri vylúčení z bakalár-

skeho alebo inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme na SvF UNIZA. 

 

Článok 2 

Postup pri vylúčení zo štúdia na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline 
 

1. Pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného po-

riadku, môže dekan SvF UNIZA zo štúdia vylúčiť študenta, ktorý nesplnil podmienky 

na postup do nasledujúceho obdobia štúdia, ktoré stanovuje príkaz dekana SvF UNIZA. 

Referát vzdelávania SvF UNIZA na požiadanie študenta, ktorý bol zo štúdia vylúčený 

pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného po-

riadku, vydá potvrdenie o úspešne absolvovaných študijných povinnostiach. 

2. Študent, ktorý bol zo štúdia na SvF UNIZA vylúčený pre nesplnenie požiadaviek, ktoré 

vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku, môže byť opätovne prijatý 

na štúdium na SvF UNIZA iba na základe nového prijímacieho konania, uskutočneného 

v zmysle platných podmienok prijímacieho konania na štúdium na SvF UNIZA. 

3. Dekan SvF UNIZA môže zo štúdia vylúčiť študenta na základe disciplinárneho opatrenia 

na návrh disciplinárnej komisie SvF UNIZA. Referát vzdelávania SvF UNIZA na požiada-
nie študenta, ktorý bol zo štúdia vylúčený z disciplinárnych dôvodov, vydá potvrdenie 

o úspešne absolvovaných študijných povinnostiach. 

4. Študent SvF UNIZA, ktorý bol zo štúdia vylúčený z disciplinárnych dôvodov, nemôže byť 

znovu prijatý na SvF UNIZA. Má však možnosť uchádzať sa znovu o štúdium na inej fa-

kulte UNIZA alebo na inej vysokej škole s tým, že ani v prípade prijatia už nemôže konať 

ani časť svojho štúdia na SvF UNIZA. 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Metodické usmernenie SvF UNIZA nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 
2. Ruší sa usmernenie dekana SvF UNIZA č. 4/2012 z 11. júna 2012.  

 

 

V Žiline, 25. februára 2016. 
 

prof. Ing. Josef Vičan, CSc., v. r. 

dekan SvF UNIZA 


