
Zápis na štúdium 

na akademický rok 

2020/2021 

Elektronicky do 15.7.2020 

 

študijný program  
geodézia a kartografia (GaK) 

študijný program  
staviteľstvo (STAV) 

študijný program  
technológia a manažment stavieb (TMS) 

študijný program 

pozemné staviteľstvo (PS) 

 

 

 

 

 



Ako požiadať o elektronický zápis  

Prijatí študenti na SvF UNIZA požiadajú o zápis v systéme  

Prijímacie konanie 



Dotazník – zdroje informácií 
 

Vážený študent, vážená študentka, 

 

prosím, vyplňte dotazník, ktorým zisťujeme, od koho, resp. ako ste získali 

informácie o možnosti štúdia na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline 

(SvF UNIZA). Je možné vybrať zároveň viac odpovedí.  

 

DOTAZNÍK 

https://docs.google.com/forms/d/1iXwD5yMqFDaiEfSJt_e6yK-KehEvJlnZJ4pFQ-HlujE/edit?usp=sharing


Referát vzdelávania 
Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (SvF UNIZA) 

Kontakt: 

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline 

Mgr. Mariana Hírešová, Monika Ilovská 

Univerzitná 8215/1  

Budova AE, 3. poschodie 

SK 010 26 Žilina 

tel.: 041/513 55 12 

e-mail: fstav-studref@uniza.sk 
 



Študijní poradcovia 
geodézia a kartografia:  

Ing. Anna Seidlová, PhD.  

anna.seidlova@uniza.sk 

staviteľstvo:  

Ing. Soňa Masarovičová, PhD. 

sona.masarovicova@uniza.sk 

technológia a manažment stavieb:  

doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD.  

juraj.sramek@uniza.sk 

pozemné staviteľstvo:  

doc. Ing. Ján Rybárik, PhD.  

jan.rybarik@uniza.sk 
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Informácie na internete 

   

http://svf.uniza.sk  

 

informácie pre študentov 1. roku štúdia: 

ŠTUDENTI -> Dokumenty a rozhodnutia dekana ->  

Informácie o štúdiu 2019/2020 pre novoprijatých 

študentov 

 

https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ  

 

http://svf.uniza.sk/
https://svf.uniza.sk/subory/september2019/informacie_o_studiu_SvF_2019_2020_-_pre_novoprijatych.pdf
https://svf.uniza.sk/subory/september2019/informacie_o_studiu_SvF_2019_2020_-_pre_novoprijatych.pdf
https://svf.uniza.sk/subory/september2019/informacie_o_studiu_SvF_2019_2020_-_pre_novoprijatych.pdf
https://svf.uniza.sk/subory/september2019/informacie_o_studiu_SvF_2019_2020_-_pre_novoprijatych.pdf
https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ
https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ


Informácie o štúdiu 

https://svf.uniza.sk/index.php/studenti/vseobecne-informacie/dokumenty  
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Preukaz študenta (čipová karta) 
Doklad, ktorý potvrdzuje právne postavenie študenta, ktoré ho oprávňuje využívať práva a 

výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s 

inými právnickými osobami. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra 

študentov. Vydáva ho vysoká škola. Technickým vyhotovením preukazu študenta na Žilinskej 

univerzite v Žiline je čipová karta. 

   

Postup vydania preukazu študenta – pokyny z CIKT UNIZA  

1. V priebehu mesiacov jún - august 2020 sa zapísaný študent denného alebo 

externého štúdia prihlási do systému Prijímacieho konania UNIZA na 

https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/, kde do systému nahrá svoju aktuálnu 

fotografiu tváre na bielom pozadí. Vyjadrí súhlas s poskytovaním osobných údajov 

a súhlas s členstvom v CKM SYTS pre získanie medzinárodnej licencie ISIC 

(denní študenti).  

2. Bankovým prevodom realizuje úhradu poplatku za vydanie preukazu.  

Podrobnosti na http://karty.uniza.sk/Ako-zaplatit-za-novy-preukaz/ 

3.Preukaz študenta na čipovej karte mu bude formou doporučenej listovej zásielky 

odoslaný do konca augusta 2020 na adresu trvalého pobytu (inú adresu oznámiť 

na karty@uniza.sk ) 

Kontakt: miestnosť AA018 (prízemie rektorátu) +421415131717, 

karty@uniza.sk, Bližšie informácie: http://karty.uniza.sk/files/info_ck.pdf  
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Osobná karta študenta 
 
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 

STAVEBNÁ FAKULTA 
 

Študijný program: 

 
 
 

 
 
 

 
 

foto 

Meno:      

                               

Priezvisko:                                                                                  rodená/ý: 

 

Narodený/á                                 deň:                                         mesiac:                                     rok: 

Miesto narodenia:                                                                      okres narodenia: 

Národnosť:                                                                                 štátna príslušnosť: 

Rodné číslo: 

Trvalé bydlisko:                                                                                                    poštové smerovacie číslo: 

Občiansky preukaz číslo:                                                                      vydal:                                         dňa:                                   

Cestovný pas  (len cudzinci) číslo:                                                           vydal:                                         dňa: 

Povolenie k pobytu u cudzích štátnych príslušníkov  číslo:                                vydal:                                         dňa: 

Maturita dňa:                                                               na škole: 

Štátna skúška na inej vysokej škole:                          áno/nie                                         dátum vykonania: 

 

Štúdium na inej vysokej škole:   áno/nie                     kde: 

                                                                                    od:                                                do: 

Počet semestrov:                                                       dôvod ukončenia: 

Kontakt (telefónne číslo, e-mail adresa): 

Iné  (kontakt na rodičov, e-mail adresa): 

Číslo výkazu o štúdiu:                                                                                                                                     

Štúdium  v  1. stupni VŠ       od:                                             do:   

Štúdium  v  2. stupni VŠ       od:                                             do:   

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Prehlásenie:  Súhlasím – nesúhlasím  so spracovaním a poskytovaním údajov o mojej osobe počas štúdia a po ukončení 
štúdia subjektom vymedzeným v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení (spracovanie 
dotazníkov prieskumu zamestnanosti na profilovej katedre, ponuka zamestnania z firiem, ... ).  

                                                            Podpis: 

 
Poznámka: 
 
 

 

* Vyplňte čitateľne tlačivo (okrem kolónky – 

číslo výkazu o štúdiu). 

* Nalepte aktuálnu fotografiu s rozmermi  

3,5 x 4,5 cm. 

* Osobnú kartu študenta SvF UNIZA 

vlastnoručne podpíšte. 

* Vlastnoručným podpisom prehlasujete, že 

poverení pracovníci Žilinskej univerzity 

v Žiline môžu spracovávať Vaše osobné 

údaje počas štúdia na SvF UNIZA. 

* Vyplnené tlačivo naskenujte a pošlite 

emailom na fstav-studref@uniza.sk (do 

15.7.2020), bude súčasťou Vašich študijných 

materiálov archivovaných na Referáte pre 

vzdelávanie SvF UNIZA. 
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Študentské e-mailové kontá 
upn@stud.uniza.sk 

‘upn’ je jednoznačný identifikátor zložený z priezviska študenta bez 

diakritiky. Pri rovnakom výskyte takto upraveného priezviska sa zaň 

pridáva číslo od 1 s krokom jedna. Je tvorený súčasne  pre 

zamestnancov i študentov jedinečne. 

Napr.  

študent Blahušiak František; upn =  blahusiak 

študent Blahusiak Jozef; upn= blahusiak1 

 

Aktivácia štandardnej mailovej adresy sa 

vykonáva aktiváciou účtu na: 

https://nic.uniza.sk/nms/ldap/person/activatea

ccount2form  
 

Aktivovaný účet sa používa pre UNIZA WiFi sieť, prístup do 

AIVS, evidenciu záverečných prác. 
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Informačný systém UNIZA  

(e-vzdelavanie) 

http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/  

prístup pre držiteľa čipovej karty 

• prehľad zapísaných predmetov 

• informačné listy predmetov 

• komunikácia so spolužiakmi 

• študijné materiály 

• zapisovanie sa na skúšky 

• informácie o hodnotení výsledkov predmetov (H, S)   

http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/
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Výkaz o štúdiu (index) 
Doklad, do ktorého sa zapisujú najmä jednotky študijného programu a 

výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu. 



Stavebná 

fakulta 

DENNÉHO BAKALÁRSKEHO 

01.09.2020 

PETRA 

NOVÁKOVÁ 

STARÍČKOVÁ 

01.01.1999 

BOJNICE 

SR 

EXTERNÉHO BAKALÁRSKEHO 



41E101  Matematika 1 

NEVYPISUJTE ! 

Z 7 41B101  Matematika 1 

Z 7 



Tlačivá 

   

https://svf.uniza.sk/index.php/studenti/vseobecne-informacie/tlaciva-a-

formulare 
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Predmety a kredity 

 Aktuálne študijné plány a informačné listy predmetov 
sú uverejnené na 
https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php?c
=1&ra=2020&f=4 

 Štandardná záťaž v jednom akademickom roku  
v dennom bakalárskom štúdiu je 60 kreditov. 

 V jednom semestri je to 30 kreditov. 

 Študent si po zapísaní povinných predmetov volí 
povinne voliteľné a výberové predmety tak, aby 
dosiahol minimálne hranicu 30 kreditov za 
semester. 

 

https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php?c=1&ra=2020&f=4
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Predmety a kredity 

 Štandardná záťaž v jednom akademickom roku  

v externom bakalárskom štúdiu je na SvF 

UNIZA 45 kreditov. 

 V jednom semestri je to 22 alebo 23 kreditov. 

 Študent si po zapísaní povinných predmetov volí 

povinne voliteľné a výberové predmety tak, aby 

dosiahol minimálne hranicu 22 alebo 23 

kreditov za semester. 

 



Výberové predmety 

 

Výberové predmety v študijných plánoch sú predmety, ktoré si 

študenti majú možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na 

získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia 

(získané kredity sa zohľadňujú pri kontrole štúdia po ukončení 1., 

resp. 2. a 3. nominálneho ročníka, ale nezapočítavajú sa do 180 

kreditov, ktoré musia študenti získať na absolvovanie celého 

študijného programu). 

 

Spôsoby záverečného hodnoteniu predmetov (v tabuľkách stĺpec ‚Typ‘): 

H – hodnotenie práce počas semestra (predtým zápočet / klasifikovaný 

zápočet), S – skúška, T – štátna skúška. 



Prihláška na povinne voliteľné a 

výberové predmety 

*  Vyplňte čitateľne tlačivo. 

*  Vlastnoručne podpíšte. 

* Vyplnené tlačivo naskenujte a pošlite 

emailom na fstav-studref@uniza.sk (do 

15.7.2020), podľa neho Vám budú 

vynárokované povinne voliteľné a 

výberové predmety 

Študijné plány – vyberte si Váš študijný program (GaK, STAV, TMS, PS): 

https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php?c=1&ra=2020&f=4 
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Rozvrh hodín 
na http://svf.uniza.sk (ŠTUDENTI -> Rozvrhy)  alebo 

https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/rozvrh2.php 

1. Spustenie aplikácie  

- Rozvrhy (denná forma štúdia) 

- Rozvrhy -> externé štúdium -> Stavebná fakulta (externá forma štúdia) 

2. Vyhľadávanie podľa študijnej skupiny: číslo študijnej skupiny študenta je 

uverejnené na začiatku akademického roku – po zápise do roku štúdia – na 

stránke študenta; študentovi sa zobrazí po prihlásení do AIVS  

(e-Vzdelavanie). 

3. Zobrazenie rozvrhu všetkých zapísaných predmetov študijnej skupiny. 

 

https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/rozvrh2.php


Rozvrh hodín – externá forma štúdia 

• týždňové sústredenie 7. – 11. 9. 2020  

• + ďalšia výučba (piatky poobede  

24. 9.  11. 12. 2020) 

• + konzultácie (určí učiteľ, spravidla piatky 

doobeda 25. 9.  11. 12. 2020) 



Kurz matematiky a deskriptívnej 

geometrie 

Nepovinný – slúži na prehĺbenie a doplnenie učiva z matematiky 

potrebného na úspešné štúdium na SvF 

 
Termín konania: 14. až 18. septembra 2020 (pondelok až piatok)   

Rozsah:     20 hodín (4 hodiny denne, od 9.00 do 13.00) 

Miesto konania:  Aula 6 v hlavnej budove UNIZA na Univerzitná 1 

Účastnícky poplatok: 50 EUR za účastníka (úhrada v hotovosti pri 

registrácii) 

Prihlášky treba poslať do 13. septembra 2020 na e-mail: 

michaela.holesova@uniza.sk (s označením predmetu ‚KURZ M‘) 

Registrácia účastníkov:14. septembra 2020 od  8.00 do 9.00 v Aule 6  

mailto:michaela.holesova@uniza.sk


Upozornenie 

Ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium 

uskutoční pred začiatkom akademického 

roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium, 

uchádzač sa stáva študentom od začiatku 

tohto akademického roka, ak do 15. augusta 

pred začatím tohto akademického roka 

neoznámi písomne vysokej škole, že svoj 

zápis ruší.  



Ďakujeme za pozornosť 


