
 

Spracovateľ: Pracovná pozícia kontaktnej osoby: 1 
doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.    prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť    

METODICKÉ USMERNENIE č. 4/2021 
 

o postupe pri vylúčení zo štúdia na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

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

školách v aktuálnom znení a Smernicou č. 209 (Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň 
vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len ‚Smernica č. 209‘)) definovať 
jednotný postup pri vylúčení z bakalárskeho 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. V súlade s čl. 17, ods. 1 písm. c) - f) Smernice č. 209 sa štúdium skončí vylúčením zo štúdia. 
2. Dekan SvF UNIZA môže zo štúdia vylúčiť študenta pre nesplnenie požiadaviek, ktoré 

vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku, študenta, ktorý nesplnil podmienky 
na postup do nasledujúceho obdobia štúdia, ktoré stanovuje príkaz dekana SvF UNIZA o 
podmienkach uzatvorenia roka štúdia a zápisu do vyššieho a do rovnakého roka štúdia na 
SvF UNIZA v aktuálnom akademickom roku. Dňom skončenia štúdia je deň nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia.  

3. Dekan SvF UNIZA môže zo štúdia vylúčiť študenta za disciplinárny priestupok na základe 
disciplinárneho opatrenia na návrh disciplinárnej komisie SvF UNIZA. Dňom skončenia štúdia 
je deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

4.  Dekan SvF UNIZA môže zo štúdia vylúčiť študenta, ak sa študent nedostavil ani po písomnej 
výzve na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo po prerušení štúdia na opätovný zápis. 
Deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia, alebo v ktorom sa mal 
opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium v súlade s § 66 
ods. 3 a 4 zákona o VŠ. 

5. Dekan SvF UNIZA môže zo štúdia vylúčiť študenta, ak študent v stanovenom termíne 
nezaplatí školné, ktoré mu bolo predpísané. Dňom skončenia štúdia je deň nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia.  

6.  Referát vzdelávania SvF UNIZA na požiadanie študenta, ktorý bol zo štúdia vylúčený, vydá 
potvrdenie o úspešne absolvovaných študijných povinnostiach. 

7.  Študent, ktorý bol zo štúdia na SvF UNIZA vylúčený, môže byť opätovne prijatý na štúdium na 
SvF UNIZA iba na základe nového prijímacieho konania, uskutočneného v zmysle platných 
zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na SvF UNIZA. 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Metodické usmernenie SvF UNIZA nadobúda platnosť dňom podpisu dekanom SvF UNIZA 
a účinnosť dňom jeho zverejnenia.  

2. Ruší sa usmernenie dekana SvF UNIZA č. 4/2016 z 25. februára 2016. 

 
 
V Žiline, 06.12.2021      prof. Ing. Marián Drusa, PhD., v. r. 

dekan SvF UNIZA 


