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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 
1. V tomto príkaze je stanovený postup a termíny prihlasovania sa študentov v dennej 

a externej forme bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na obhajobu záverečnej práce 

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

‚SvF UNIZA‘) v akademickom roku 2015/2016. 

 

Článok 2 

Postup prihlasovania sa študentov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline  
na štátnu skúšku v akademickom roku 2015/2016  

 

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

nych 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 2015/2016 

sa na SvF UNIZA uskutočnia štátne skúšky 20. júna 2016 až 1. júla 2016. 

2. Študent sa prihlasuje na štátne skúšky v termíne od 1. apríla 2016 do 20. apríla 2016 

na pracovisku (katedre) garantujúcom jeho záverečnú prácu písomne, prostredníctvom 

formulára zverejneného na webovom sídle SvF UNIZA: http://svf.uniza.sk/ima-
ges/subory/September2015/2015_2016_SvF_prihlaska_statne_skusky.pdf v sekcii 

Pre študentov > Organizácia štúdia > Štátne skúšky (Príprava štátnych skúšok 

2015/2016). 

3. Vyplnenú a podpísanú prihlášku študent osobne odovzdá poverenému pracovníkovi 
pracoviska (katedry) garantujúceho jeho záverečnú prácu. Prihlasovanie na štátnu 

skúšku bude uzavreté 20. apríla 2016 o 14.00 h.  

4. Súčasťou štátnych skúšok v študijných programoch SvF UNIZA je v akademickom roku 
2015/2016 v bakalárskom štúdiu obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška z povin-

ných a povinne voliteľných predmetov a v inžinierskom štúdiu obhajoba diplomovej 

práce a štátna skúška z povinných a povinne voliteľných predmetov. 

5. Zoznam povinných a povinne voliteľných predmetov štátnych skúšok v študijných pro-
gramoch SvF UNIZA je zverejnený na webovom sídle SvF UNIZA v sekcii Pre študentov > 

Organizácia štúdia > Štátne skúšky (Okruhy otázok štátnych skúšok 2015/2016). 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Príkaz dekana SvF UNIZA nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 

 
 

V Žiline, 25. februára 2016. 

prof. Ing. Josef Vičan, CSc., v. r. 

dekan SvF UNIZA 


