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Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len ‚SvF UNIZA‘) za účelom
zabezpečenia požadovanej kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu so zreteľom na
zníženie rizika šírenia ochorenia COVID19 na UNIZA v rámci implementácie opatrení
Ústredného krízového štábu SR a v súlade s Príkazom rektora č. 7/2020 k organizácii
štúdia počas letného semestra akademického roka 2019/2020 na Žilinskej univerzite v
Žiline a jeho Dodatkom č. 1 vydáva príkaz o organizovaní štátnych skúšok v bakalárskom
a inžinierskom štúdiu v dennej a externej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity
v Žiline v akademickom roku 2019/2020.
Článok 2
Skúškové obdobie a organizácia skúšok pre končiace ročníky 1. a 2. stupňa v dennej
a externej forme štúdia
1.

2.

3.

Skúškové obdobie zostáva v súlade s pôvodným harmonogramom akademického roka
2019/2020 (Príkaz č. 4/2019) a pre oba stupne a obe formy štúdia trvá od 4. 5. 2020 do
29. 5. 2020.
Skúšanie sa bude realizovať elektronicky formou testu, resp. odovzdaním projektov,
vyriešením zadaní a prípadových štúdií v elektronickej forme, prípadne teleprezenčnou
formou.
Ak nie je možné z technických dôvodov skúšanie realizovať elektronickou formou, resp.
teleprezenčne, skúška môže byť v ojedinelých prípadoch vykonaná prezenčnou formou
na základe rozhodnutia dekana pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení.
Pri hodnotení je odporúčané zohľadniť výsledky priebežného hodnotenia študentov
počas semestra v zmysle informačných listov predmetov.
Článok 3
Termíny odovzdania záverečných prác

1.

Študenti odovzdávajú záverečné práce v súlade s pôvodným harmonogramom akademického roka 2019/2020 (Príkaz č. 4/2019), teda do 2. 6. 2020, najneskôr 8. 6. 2020 do
10:00 hod.
2. Študent vloží záverečnú prácu do systému evidencie záverečných prác Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej EZP) do stanoveného termínu.
3. Študent zašle tajomníkovi štátnicovej komisie elektronickú verziu záverečnej práce v
pdf. súbore najneskôr do stanoveného termínu odovzdania záverečnej práce. Študent
zodpovedá za to, že zaslaná verzia záverečnej práce tajomníkovi štátnicovej komisie je
identická s finálnou verziou záverečnej práce vloženou študentom do EZP.
4. Študent odovzdá záverečnú prácu v listinnej podobe spolu s potrebnou výkresovou dokumentáciou, tiež elektronickú verziu na CD alebo USB a ďalšie dokumenty v zmysle
ustanovení a postupov smernice č. 103 o záverečných prácach v podmienkach Žilinskej
univerzity v Žiline (vyplnená a podpísaná licenčná zmluva v dvoch exemplároch, čestné
vyhlásenie autora o vydaní záverečnej práce, potvrdenie o vložení záverečnej práce do
EZP) v tejto krízovej situácii tajomníkovi štátnicovej komisie najneskôr v deň konania
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štátnej skúšky pred vykonaním štátnej skúšky. Študenti tiež môžu využiť ponuku EDIS –
vydavateľského centra UNIZA týkajúcu sa tlače, viazania a doručenia záverečnej práce
štátnicovej komisii.
5. Záverečná práca v listinnej podobe je zviazaná v pevnej väzbe (bakalárska práca
v mäkkom obale, diplomová práca v tvrdom obale).
6. Tajomník štátnicovej komisie zašle elektronickú verziu záverečnej práce vedúcemu práce a oponentovi pre potreby spracovania posudkov, zaslaná elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s finálnou verziou záverečnej práce vloženou študentom
do EZP.
7. Posudky vedúceho a oponenta práce budú vložené do EZP.
8. Podpísané posudky vedúceho a oponenta práce je potrebné zaslať v elektronickej forme (pdf. súbor), ako i v listinnej podobe (môže byť aj neskôr – doloží sa do spisu) tajomníkovi štátnicovej komisie do stanoveného termínu.
9. Tajomník štátnicovej komisie zabezpečí, aby najneskôr 2 pracovné dni pred konaním
štátnej skúšky boli nahraté v EZP posudky vedúceho práce a oponenta, aby mal študent
posudky k dispozícii v EZP a mohol si ich prečítať.
Článok 4
Forma a organizácia štátnych skúšok
1.

Štátne skúšky sa konajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v znení neskorších predpisov a študijným poriadkom SvF UNIZA.
2. Štátne skúšky sa konajú prezenčnou formou pred skúšobnou komisiou, resp. študent
a tajomník štátnicovej komisie budú v jednej miestnosti a členovia skúšobnej komisie
budú s nimi v teleprezenčnom spojení.
3. Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok prezenčnou formou bude mať štyroch
členov (predseda a traja členovia) v zmysle § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení.
4. Štátne skúšky sa konajú pred komisiou zloženou zo zástupcov SvF UNIZA. Pre inžinierske štúdium je požadované, aby aspoň jeden člen komisie bol z praxe, prípadne z inej
fakulty UNIZA.
5. Štátne skúšky budú prebiehať v termíne od 16. 6. 2020 do 24. 6. 2020 na jednotlivých
katedrách v miestnostiach podľa Rámcového harmonogramu v Prílohe 1.
6. V rámci každej štátnicovej komisie je potrebné presne stanoviť harmonogram štátnych
skúšok a následne ho dodržiavať pri rešpektovaní všetkých epidemiologických opatrení.
7. Pred komisiou bude prítomný vždy len jeden študent.
8. Vyhlásenie výsledkov štátnej skúšky prebehne individuálne pre každého študenta.
Článok 4
Záverečné ustanovenie
1. Príkaz dekana SvF UNIZA nadobúda platnosť dňom podpisu. Účinnosť nadobúda
dňom zverejnenia.
V Žiline 12. mája 2020
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Príloha 1. Rámcový harmonogram štátnych skúšok na Stavebnej fakulte
Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2019/2020
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