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Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Študijný poriadok Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „UNIZA“) je vnútorný predpis v zmysle 

§ 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej len „zákon o VŠ“), 
ktorý upravuje rámcové podmienky uskutočňovania vzdelávania na UNIZA. 

(2) Na UNIZA sa vysokoškolské vzdelávanie uskutočňuje v celouniverzitných študijných 
programoch a v študijných programoch na fakultách. Podrobné ustanovenia, ktoré upravujú 
podmienky uskutočňovania vzdelávania, upravuje Študijný poriadok celouniverzitných 
študijných programov a Študijné poriadky fakúlt, ktoré platia pre štúdium v 1. a 2. stupni 
a Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na ŽU. Rektor môže poveriť 
správou a administratívnym zabezpečením celouniverzitného programu niektorú fakultu. 
Vtedy sa štúdium v tomto celouniverzitnom študijnom programe riadi Študijným poriadkom 
príslušnej fakulty. 

 
Článok 2 

Študijný program a študijný plán 

 
(1) UNIZA poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch podľa akreditovaných 

študijných programov. 

(2) Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej alebo externej forme štúdia, a to 
prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou (§ 60 zákona o VŠ). O použití 
konkrétnej metódy v jednotlivých predmetoch študijného programu rozhoduje garant 
študijného programu. 

(3) Vzdelávanie sa uskutočňuje prevažne v slovenskom jazyku; český jazyk sa pri výučbe 
považuje za rovnocenný slovenskému jazyku. Niektoré predmety alebo študijné programy 
môžu byť vyučované v inom jazyku.  Vyučovanie študijného programu alebo predmetu v inom 
jazyku musí byť vyznačené v študijnom pláne. 

(4) Študent študujúci študijný program v slovenskom jazyku môže na základe písomného 
súhlasu dekana príslušnej fakulty alebo rektora (pre študentov celouniverzitných študijných 
programov) vypracovať, prípadne aj obhajovať záverečnú prácu v cudzom jazyku. V tomto 
prípade musí záverečná práca obsahovať rozšírenú anotáciu v slovenskom jazyku. Rozsah 
a formu anotácie určuje dekan/rektor. 

(5) Pri uskutočňovaní študijných programov sa uplatňuje kreditový systém. Výsledky študenta sa 
v každom predmete ohodnotia známkou. Hodnotí sa práca počas semestra a výsledky 
skúšky, ak má predmet skúšku predpísanú. 

(6) Študent študuje v rámci akreditovaného študijného programu podľa vlastného študijného 
plánu. Pravidlá pre zostavovanie študijného plánu určujú študijné poriadky fakúlt, Študijný 
poriadok celouniverzitných študijných programov a Študijný poriadok pre tretí stupeň 
vysokoškolského štúdia na UNIZA“.  

(7) Študent absolvuje vzdelávacie činnosti  študijného programu uvedené v informačných listoch 
predmetov v rozsahu určenom rektorom UNIZA / dekanom fakulty UNIZA  zabezpečujúcej 
uskutočňovanie študijného programu. Neúčasť na vzdelávacích činnostiach študijného 
programu vyučujúci ospravedlní z dôvodu práceneschopnosti  alebo z dôvodu iných prekážok 
na strane študenta, ktoré študent  preukáže príslušnými dokladmi. Vyučujúci môže požadovať 
od študenta vypracovanie náhradnej úlohy, napr. seminárnej práce a pod. 

(8) Študenti so špecifickými potrebami (§ 100 zákona o VŠ) môžu študovať v rámci 
akreditovaného študijného programu podľa individuálneho študijného plánu. 
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Článok 3 

Štúdium mimo fakultu/UNIZA 

 
(1) Študent môže absolvovať časť štúdia podľa schváleného študijného plánu mimo fakultu, resp.  
      UNIZA (u študentov celouniverzitných študijných programov), na  ktorej je zapísaný. Študijný  
      plán študenta schvaľuje dekan fakulty/rektor, podľa toho, kde je  študent zapísaný. 

(2) Pri štúdiu na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí podľa ods. 1 sa  
      uzatvára zmluva medzi študentom, príslušnou fakultou UNIZA/UNIZA a vysokou školou, ktorá  
      štúdium poskytuje. Podrobnosti stanovuje vyhláška MŠVVaŠ SR o kreditovom systéme  
      štúdia. 

(3) Študent alebo skupina študentov môže absolvovať výučbu niektorých predmetov podľa  
      schváleného študijného plánu na inej fakulte alebo ústave UNIZA alebo na inej inštitúcii na  
      základe dohody medzi príslušnými pracoviskami. 

 

Článok 4 
Organizácia akademického roka 

 
(1) Akademický rok na UNIZA sa člení na semestre: zimný semester a letný semester. 

(2) Semester  sa  skladá  z obdobia výučby, obdobia určeného najmä na vykonanie skúšok 
(ďalej len „skúškové obdobie“), prípadne iných období. Konkrétne určenie uvedených období 
pre každý akademický rok určujú fakultné/univerzitné akademické kalendáre. 

(3) Univerzitný  akademický   kalendár  určuje  termín  začiatku  výučby denného štúdia  v  
zimnom  a  v letnom  semestri. 

 

Článok 5 
Zabezpečenie kvality vzdelávania 

 
(1) Za kvalitu vysokoškolského vzdelávania na fakulte zodpovedá dekan, u celouniverzitných 

študijných programov rektor. 

(2) Kvalita poskytovaného vysokoškolského vzdelávania je zabezpečovaná implementáciou 
vnútorného systému kvality a jeho sústavným rozvojom  v súlade so zákonom č. 269/2018  
Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v znení neskorších predpisov. 

(3) Základným kritériom kvality poskytovaných študijných programov vysokoškolského 
vzdelávania je priznanie práva udeľovať absolventom študijných programov zodpovedajúce 
akademické tituly na základe ich akreditácie. Za kvalitu vzdelávania v rámci študijného 
programu zodpovedá dekanovi (u celouniverzitných študijných programov rektorovi) garant 
študijného programu určený v rámci akreditácie. 

(4) Každý predmet študijného programu má určeného garanta predmetu, ktorým je profesor 
alebo docent, prípadne odborný asistent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa, 
vymenovaný v zodpovedajúcom alebo príbuznom študijnom odbore, ktorý má uzatvorený 
pracovnoprávny vzťah k UNIZA. Garant predmetu zodpovedá za kvalitu vzdelávania 
v predmete garantovi študijného programu. 

(5) Výučba jednotlivých predmetov študijných programov sa na UNIZA zabezpečuje prednostne 
prostredníctvom fakúlt a ústavov UNIZA ich vysokoškolskými učiteľmi so vzdelaním 
zodpovedajúcim danému predmetu v rámci ich pracovnoprávneho vzťahu k UNIZA. 

(6) V prípade nedostatočnej kapacity pracovísk UNIZA alebo preukázanej nedostatočnej kvality 
zabezpečenia predmetu týmito pracoviskami alebo z dôvodov zabezpečenia špecifickej 
výučby sa využijú externí učitelia z iných vysokých škôl, vedeckých pracovísk alebo z praxe; 
týchto učiteľov schvaľuje na návrh garanta študijného programu dekan (u celouniverzitných 
študijných programov rektor). 
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(7) K vzdelávaniu sa vyjadrujú v zmysle § 70, ods. 1, písm. h) zákona o VŠ najmenej raz do roka 
študenti formou anonymného dotazníka. Otázky dotazníka určuje dekan po vyjadrení 
akademického senátu fakulty. Najmenej raz za rok je dekan povinný oboznámiť akademický 
senát fakulty (u celouniverzitných študijných programov je rektor povinný oboznámiť 
akademický senát univerzity) so závermi vyplývajúcimi z vyhodnotenia dotazníka s prijatými 
opatreniami na  odstránenie zistených nedostatkov. 

 

Článok 6 
Prijímanie a zápisy 

 
(1) O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty, u celouniverzitných študijných 

programov rektor. 

(2) Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase 
overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, 
že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň 
určený na zápis na štúdium (§ 58, ods. 1 zákona o VŠ). 

(3) Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so 
špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb 
(§ 100, ods. 9, písm. b) zákona o VŠ) určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania 
s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. 

(4) Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne na zápis zaniká, ak najneskôr 
v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie (§59, ods. 3 
zákona o VŠ).  

(5) 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. 

(6) Zápis do nasledujúceho obdobia štúdia sa uskutočňuje pred začiatkom výučby v príslušnom 
akademickom roku.  

(7) V súlade s § 59 ods. 4 zákona o VŠ môže dekan (rektor, v prípade celouniverzitných 
študijných programov) na základe písomnej žiadosti študenta povoliť zápis študentovi inej 
verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy alebo súkromnej vysokej školy, ktorý bol prijatý  
na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore, ako aj 
študentovi uznanej vysokej školy zriadenej podľa právnych predpisov iného štátu, ktorý bol 
prijatý na štúdium v príslušnom stupni v obdobnej oblasti poznania, spravidla pred začiatkom 
semestra. Predtým si vyžiada písomné stanovisko garanta študijného programu, na ktorý sa 
študent hlási, ktorý posúdi doterajší priebeh štúdia a kapacitné možnosti. 

(8) V súlade s § 59 ods. 5 zákona o VŠ dekan  (rektor, v prípade celouniverzitných študijných 
programov) rozhodne o žiadosti študenta inej vysokej školy o zápis na štúdium do 30 dní  
od doručenia všetkých podkladov určených k takému rozhodnutiu študijným poriadkom 
vysokej školy. 

(9) Dňom zápisu podľa odseku 7 tohto článku Smernice sa študent stáva študentom vysokej 
školy, na ktorú sa zapísal, a jeho predchádzajúce štúdium sa považuje za zanechané dňom, 
ktorý predchádza dňu zápisu. Vysoká škola, ktorá umožnila študentovi zápis, oznámi vysokej 
škole, na ktorej študent zanechal štúdium, do troch pracovných dní od uskutočnenia zápisu, 
ktorému študentovi a v akom študijnom programe umožnila zápis a dátum zápisu (§ 59 ods.6 
zákona o VŠ). 

(10) Pri zápisoch študijné oddelenia skontrolujú u študentov kompletnosť dokladov o štúdiu podľa 
§ 67. ods. 1 zákona o VŠ, ako podmienku pre zápis. 

(11) Podrobnosti  o prijímaní  uchádzačov  o  štúdium  a  o zápisoch upravujú študijné poriadky 
fakúlt, Študijný poriadok celouniverzitných študijných programov a Študijný poriadok pre tretí 
stupeň vysokoškolského štúdia na UNIZA. 
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Článok 7 
Organizácia a ukončenie štúdia 

 
(1) V súlade § 63, ods. 7 až 9 zákona o VŠ zašle UNIZA  záverečnú prácu každého študenta v 

elektronickej forme do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác 
(ďalej len „CRZP“) a na základe informácie z CRZP overí mieru originality zaslanej práce. 
Podrobnosti upravuje Smernica o záverečných prácach. 

(2) Zámerné použitie  akéhokoľvek materiálu, ktorý bol predtým zverejnený iným autorom bez 
jasného označenia takéhoto materiálu použitím úvodzoviek, citovania alebo inou vhodnou 
referenčnou metódou (plagiátorstvo) je porušením pravidiel akademickej etiky a pri písaní 
záverečných prác je neprípustné. O originalite práce (plagiátorstve) rozhodne komisia na 
vykonanie štátnych skúšok.  Pri zistení porušenia pravidiel etiky (plagiátorstva),  komisia pre 
štátne skúšky ohodnotí záverečnú prácu známkou "nedostatočne" (FX),  predpíše študentovi 
ďalší postup spracovania záverečnej práce a predloží svoje zistenie disciplinárnej komisii 
fakulty alebo UNIZA, v prípade celouniverzitných študijných programov, k ďalšiemu konaniu. 

(3) Ostatné podmienky organizácie a ukončenia štúdia určujú študijné poriadky jednotlivých 
fakúlt, Študijný poriadok celouniverzitných študijných programov a Študijný poriadok pre tretí 
stupeň vysokoškolského štúdia na UNIZA. 

 
Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 
(1) Tento študijný poriadok UNIZA bol schválený Akademickým senátom UNIZA dňa 17.6.2013. 

(2) Tento  študijný poriadok  UNIZA nadobúda  účinnosť dňom  1.9.2013. 

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice sa ruší účinnosť Smernice č.22 – Študijný 
poriadok Žilinskej univerzity v Žiline. 

(4) Dodatok č. 1 bol schválený Akademickým senátom Žilinskej univerzity v Žiline dňa 28. 
októbra 2019. 

(5) Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Žilinskej 
univerzity v Žiline a účinnosť dňom jeho zverejnenia. 

 

 

 

 

 

 

            doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.                          prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

            predseda Akademického senátu                                                rektor   


