
Stavebná fakulta  

Žilinskej univerzity v Žiline 

(SvF UNIZA) 

Štúdium na SvF UNIZA 

2020/2021 





Stavebná fakulta 

Žilinská univerzita v Žiline 

• Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

• Referát vzdelávania (študijné oddelenie) AE310 

Mgr. Mariana Hírešová, Monika Ilovská 

• e-mail: fstav-studref@uniza.sk 

• tel.: 041 513 55 12 / fax: 041 513 55 10 

• http://svf.uniza.sk 

• https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ 



Študijní poradcovia 

 

geodézia a kartografia: Ing. Anna Seidlová, PhD. 

anna.seidlova@uniza.sk 
 

pozemné staviteľstvo: doc. Ing. Ján Rybárik, PhD. 

jan.rybarik@uniza.sk 
 

staviteľstvo: Ing. Soňa Masarovičová, PhD. 

sona.masarovicova@uniza.sk 
 

technológia a manažment stavieb:  

doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD. 

juraj.sramek@uniza.sk 



ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 

na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline 



Štúdium na Stavebnej fakulte  
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Katedry Stavebnej fakulty 
• Katedra cestného staviteľstva 

• Katedra geodézie 

• Katedra geotechniky 

• Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu 

• Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej 
matematiky 

• Katedra stavebných konštrukcií a mostov 

• Katedra technológie a manažmentu stavieb 

• Katedra železničného staviteľstva a traťového 
hospodárstva 



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. 

      

https://www.youtube.com/watch?v=n-

qB_TyZ1qY&list=PLGpMyRM7MY2x2bWBG5_T5dQTJ_COzOMXt&index=2  

https://www.youtube.com/watch?v=n-qB_TyZ1qY&list=PLGpMyRM7MY2x2bWBG5_T5dQTJ_COzOMXt&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=n-qB_TyZ1qY&list=PLGpMyRM7MY2x2bWBG5_T5dQTJ_COzOMXt&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=n-qB_TyZ1qY&list=PLGpMyRM7MY2x2bWBG5_T5dQTJ_COzOMXt&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=n-qB_TyZ1qY&list=PLGpMyRM7MY2x2bWBG5_T5dQTJ_COzOMXt&index=2


Podpora štúdia 

študentov Žilinskej univerzity v Žiline 

• vzdelávací portál – eVzdelávanie (AIVS) 
http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie 
• študijné programy 

• študijné plány – informačné listy predmetov 

• rozvrhy 

• študijné materiály, Moodle 

• komunikácia s vyučujúcimi a so spolužiakmi 

• zapisovanie sa na skúšky 

• prehľad študijných výsledkov 

• anonymné hodnotenie výučby 

• štipendiá 

• registrácia záverečných prác 



Podpora štúdia 

študentov Žilinskej univerzity v Žiline 
MS Teams 

 

Pre pripojenia musíte vykonať nasledovné kroky: /dve možnosti/ 

1, Jednoduchšia: Kliknnite na https://teams.microsoft.com 

2, Perspektívna pre trvalé využívanie. 

- inštalácia app cez  https://teams.microsoft.com/downloads?navfrom=edustart   výber 
platformy nižšie 
- spustiť MS Teams (modrá ikona - objaví sa medzi ostatnými office aplikáciami po prihlásení 
na vyššie uvedenej stránke), 

 
Aké technické vybavenie budete potrebovať? 
Budete potrebovať PC alebo notebook s mikrofónom a reproduktormi (môžu byť slúchadlá s 
mikrofónom).  
Prípadne Vám postačí aj smart telefón. 
 
Ako sa prihlásiť? 
Login je: UPN@stud.uniza.sk, prípadne   UPN@stud0.uniza.sk napr.: novak14@stud.uniza.sk 

 Heslo je rovnaké ako do IS na UNIZA  
(napr. WiFi, vzdelávanie, strava, EZP, dochádzka, študentský e-mail) 

 Tu je podrobnejší popis: https://nic.uniza.sk/zuwiki/doku.php?id=zu:net:office365 

 Po prihlásení pozrite, či je Vami požadovaný Tím dostupný. 
 

https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/downloads?navfrom=edustart
mailto:UPN@stud.uniza.sk
mailto:UPN@stud0.uniza.sk
mailto:novak14@stud.uniza.sk
https://nic.uniza.sk/zuwiki/doku.php?id=zu:net:office365


Podpora štúdia 

študentov Žilinskej univerzity v Žiline 

• MS Teams 

 

https://ikt.uniza.sk/uniza-wiki/microsoft-

teams-informacie/ 

https://ikt.uniza.sk/uniza-wiki/prihlasenie-a-

zacatie-prace-v-teams/ 
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Informácie na internete 

   

http://svf.uniza.sk  

https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ  
 

hromadný e-mail 
univerzitné e-mailové adresy študentov využívané na 

komunikáciu so Stavebnou fakultou 
(komunikácia s vyučujúcimi, zasielanie legislatívnych dokumentov, rozvrhov 

externého štúdia, aktuálnych informácií Referátu pre vzdelávanie, 

pracovných ponúk firiem /denné štúdium/) 

 
informácie pre študentov 1.roku štúdia: 
Študenti -> Dokumenty... -> Informácie o štúdiu 

   Informácie pre novoprijatých študentov 

http://svf.uniza.sk/
http://svf.uniza.sk/
https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ
https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ


Rozvrh hodín 
na http://svf.uniza.sk (ponukové menu dolu: Rozvrh)   
 



Akademický rok 

• výučba v zimnom semestri 

• zimné prázdniny 

• skúškové obdobie v zimnom semestri 

• výučba v letnom semestri 

• skúškové obdobie v letnom semestri 

• letné prázdniny 



Harmonogram 2020/2021 

• začiatok akademického roka 1. 9. 2020 

• začiatok výučby v zimnom semestri 28. 9. 2020 

• koniec výučby v ZS 22. 12. 2020 

• skúškové obdobie v ZS 11. 1. 2021 až 19. 2. 2021 

• výučba v letnom semestri 22. 2. 2021 až 21. 5. 2021 

• skúškové obdobie v LS 24. 5. 2021 až 9. 7. 2021 

• koniec akademického roka 31. 8. 2021  

(zápis do vyššieho roku štúdia: minimálne 45 kreditov, 

opätovný zápis do 1. roku štúdia: minimálne 20 kreditov, 

kontrola štúdia po 1. semestri – k 22.2.2021) 



Kredity 



Klasifikačná tabuľka 



Ďalšie dôležité udalosti 

• slávnostná imatrikulácia  

• prihlasovanie na povinne voliteľné a výberové predmety 

študijných plánov ďalšieho štúdia 1. 3. 2021 až 15. 3. 2021 

 

• terénne cvičenie z geodézie 

• geodézia a kartografia (2 týždne):  

10. 5. 2021 až 21. 5. 2021 

• technológia a manažment stavieb (1 týždeň):  

10. 5. 2021 až 14. 5. 2021 



Tlačivá 

   

http://svf.uniza.sk 
Študenti -> Tlačivá a formuláre 



Podpora štúdia 

študentov Žilinskej univerzity 
• počítačové (7 počítačových učební / 111 počítačov pre 

študentov) a laboratórne vybavenie  
(8 laboratórií katedier, skúšobné laboratórium fakulty, 

prístrojové vybavenie 3 výskumných centier) 
• práce Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 

• bakalárske práce 

• diplomové práce 

• dizertačné práce 

• možnosť absolvovania časti  štúdia  
v zahraničí 
(http://www.uniza.sk/projekty/zahr/erasmus.html) 



Podpora štúdia 

študentov Žilinskej univerzity 



• Ústav celoživotného vzdelávania 

• Univerzitná knižnica 
http://ukzu.uniza.sk  

• on-line rezervácia dokumentov a publikácií 

• EDIS – vydavateľstvo Žilinskej  
univerzity  http://www.edis.uniza.sk  

• tlačenie a viazanie prác ŠVOČ a bakalárskych  
a diplomových prác 

• Stravovacie zariadenie 
http://www.novamenza.sk 

• on-line objednávanie jedál 

• Ubytovacie zariadenie 
http://www.iklub.sk 

 
 

Podpora štúdia 

študentov Žilinskej univerzity v Žiline 

http://ukzu.uniza.sk/
http://www.edis.uniza.sk/
http://www.novamenza.sk/
http://www.iklub.sk/


•motivačné štipendiá 
• odborové štipendium 

• prospechové štipendium 

• mimoriadne štipendium 

• sociálne štipendiá 

 

Podpora štúdia 

študentov Žilinskej univerzity v Žiline 



• odborové štipendium 
• priznáva sa najviac 50 % študentom študijných 

programov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v 

dennej a v externej forme v študijných odboroch 

určených v Metodike podľa § 89 ods. 8. zákona o VŠ 

na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce so 

zohľadnením študijných výsledkov 

z predchádzajúceho štúdia 

• (Bc., Ing.; DEN, EXT) jednorazovo (okrem GaK) 

Podpora štúdia 

študentov Žilinskej univerzity v Žiline 



• prospechové štipendium 
• priznáva sa študentom v dennom a externom štúdiu 1. a 

2. stupňa na základe výsledkov štúdia v 
predchádzajúcom akademickom roku (60 kreditov + 
priemer). Študentovi sa nepriznáva prospechové 
štipendium, ak mal v predchádzajúcom akademickom 
roku prerušené štúdium alebo ak je študent zapísaný v 
rovnakom nominálnom ročníku štúdia ako v 
predchádzajúcom ak. roku 

• v akademickom roku 2020/2021 všetky študijné 
programy (Bc., Ing.; DEN, EXT) jednorazovo 

Podpora štúdia 

študentov Žilinskej univerzity v Žiline 



•mimoriadne štipendium 
• za úspešnú reprezentáciu SvF UNIZA 

• za úspešné absolvovanie zahraničného študijného 

pobytu 

• za vedecko-výskumnú a odbornú spoluprácu na 

katedrách 

• za úspešné vypracovanie a obhajobu práce v súťaži 

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) 

• Cena dekana SvF UNIZA za výborné študijné výsledky 

• Cena rektora UNIZA za výborné študijné výsledky 

Podpora štúdia 

študentov Žilinskej univerzity v Žiline 



• sociálne štipendium 
• Referát sociálnych štipendií, pre Stavebnú fakultu  

PhDr. Katarína Gažová, katarina.gazova@uniza.sk 

• žiadosť o sociálne štipendium si môže študent podať až po 
zápise na štúdium v danom akademickom roku 

• k žiadosti prikladá dokumenty, potvrdzujúce okruh spoločne 
posudzovaných osôb, ich príjem v závislosti od konkrétnej 
situácie žiadateľa 

• Referát sociálnych štipendií – miestnosť AA016 (vedľa 
pracoviska pre čipové karty) 

• stránkové hodiny:  

pondelok 8.30 – 11.00, utorok 8.30 – 11.00 13.00 – 14.00, streda 
8.30 – 11.00, štvrtok 8.30 – 11.00 

Podpora štúdia 

študentov Žilinskej univerzity v Žiline 



OSTATNÉ AKTIVITY 
študentov Žilinskej univerzity v Žiline 



Ostatné aktivity  

študentov Žilinskej univerzity v Žiline 

• Folklórny súbor Stavbár 
http://wp.fsstavbar.sk 

• Tanečná škola University Dance Center  

www.unidc.sk/vyber-si-mesto/zilina/  

• Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity 
http://utv.uniza.sk  Mgr. Ján Valúch 

Široká ponuka športov, zimné a letné telovýchovné 

sústredenia, splavy, rafting,  cykloturistika, windsurfing... 
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 Internátne rozhlasové štúdio Rapeš a Rádio X 

http://www.rapes.sk    www.radiox.sk  

 ŽUŽO – Časopis študentov Žilinskej univerzity 
http://www.zuzo.sk  

 Internetový klub študentov Žilinskej univerzity 
http://www.iklub.sk 

 Univerzitné pastoračné centrum 
https://upc.uniza.sk/  

 Študentská komora AS SvF  

Ing. Miroslav Jančula 

Ostatné aktivity  

študentov Žilinskej univerzity v Žiline 

http://www.rapes.sk/
http://www.radiox.sk/
http://www.zuzo.sk/
http://www.iklub.sk/
https://upc.uniza.sk/
https://upc.uniza.sk/
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Ďakujeme za pozornosť 

fstav-studref@uniza.sk 

http://svf.uniza.sk 

https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ 

 


