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Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 

1. V tomto príkaze je stanovený postup a termíny prihlasovania sa študentov bakalárskeho 
a inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme na obhajobu záverečnej práce a na 

predmety štátnej skúšky na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len ‚SvF 

UNIZA‘) v akademickom roku 2020/2021. 

 
Článok 2 

Postup prihlasovania sa študentov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline  

na štátnu skúšku v akademickom roku 2020/2021  

 

1. V zmysle § 23, ods. 2 Študijného poriadku SvF UNIZA sa študenti posledných nominálnych 

ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme prihlasujú na štátne 
skúšky na pracovisku (katedre) garantujúcom ich záverečnú prácu najneskôr dva mesiace 

pred začiatkom konania štátnych skúšok. V akademickom roku 2020/2021 sa na SvF UNIZA 

uskutočnia štátne skúšky 14. až 22. júna 2021. 

2. Študent sa prihlasuje na štátnu skúšku v termíne od 22. marca 2021 do 9. apríla 2021 na 
pracovisku (katedre) garantujúcom jeho záverečnú prácu písomne, prostredníctvom 

formulára zverejneného na webovom sídle SvF UNIZA v sekcii Študenti > Štátne skúšky 

a záverečné práce. Formulár prihlášky je uvedený v Prílohe č. 1 tohto príkazu. 

3. Súčasťou štátnych skúšok v študijných programoch SvF UNIZA je v akademickom roku 

2020/2021:  

a) v bakalárskom štúdiu: predmet bakalárska práca a jej obhajoba, povinný predmet 
štátnej skúšky a povinne voliteľný predmet štátnej skúšky, 

b) v inžinierskom štúdiu: predmet diplomová práca a jej obhajoba a predmet odborná 

rozprava. 

Predmety štátnej skúšky sú kreditovo ohodnotené. 

4. Zoznam predmetov štátnych skúšok v študijných programoch SvF UNIZA je uvedený 

v Prílohe č. 2 tohto príkazu.  

5. Vyplnenú a podpísanú prihlášku študent odovzdá osobne poverenému pracovníkovi 
pracoviska (katedry) garantujúceho jeho záverečnú prácu. V prípade pretrvávajúcej 

nepriaznivej epidemiologickej situácie, študenti pošlú vyplnený a podpísaný formulár 

prihlášky elektronicky na garantujúce pracovisko a súčasne na Referát vzdelávania. 
Prihlasovanie na štátnu skúšku bude uzavreté 9. apríla 2021 o 14.00 h.  

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

1. Príkaz dekana SvF UNIZA nadobúda platnosť dňom podpisu. Účinnosť nadobúda dňom 

zverejnenia. 

2. Ruší sa príkaz dekana SvF UNIZA č. 3/2020 zo 14. februára 2020.  
 

V Žiline 15. februára 2021     prof. Ing. Marián Drusa, PhD., v. r. 

dekan SvF UNIZA 


