
 

 

 

Spracovateľ: Pracovná pozícia kontaktnej osoby: 1 
doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.    prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť    

 

METODICKÉ USMERNENIE č. 5/2021 
 
 

 
o postupe pri schvaľovaní individuálneho študijného plánu  

na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1.  Cieľom tohto metodického usmernenia je v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v aktuálnom znení a Smernicou č. 209 (Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň 
vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len ‚Smernica č. 209‘)) definovať 
jednotný postup pri schvaľovaní individuálneho študijného plánu počas bakalárskeho 
alebo inžinierskeho štúdia v dennej forme na SvF UNIZA. 

 
 

Článok 2 
Postup pri schvaľovaní individuálneho študijného plánu 

 
1. V súlade s čl. 3, ods. 9 Smernice č. 209 dekan SvF UNIZA môže povoliť štúdium podľa 

individuálneho študijného plánu (ďalej len ‚IŠP‘) na základe písomnej žiadosti študenta 
v dennej forme štúdia spravidla na ucelenú časť štúdia (akademický rok).  

2. O ‚IŠP‘ môžu požiadať:  

 študenti so špecifickými potrebami,  

 študenti s vážnymi zdravotnými problémami, 

 mimoriadne talentovaní študenti, 

 športovci (reprezentanti SR alebo UNIZA v najvyššej celoštátnej súťaži), 

 študenti s vážnymi osobnými dôvodmi, ktoré dekan SvF UNIZA posudzuje individuálne 
(tehotenstvo, materstvo, starostlivosť o zverenú osobu).  

3. Pracovný pomer nemôže byť dôvodom, na ktorý sa študent v žiadosti o ‚IŠP‘ bude odvolávať. 

4. Žiadosť o ‚IŠP‘ adresuje študent dekanovi SvF UNIZA podľa možnosti najneskôr počas prvého 
týždňa príslušného semestra a v prílohách dokladuje relevantné potvrdenie, resp. odbornú 
dokumentáciu (odporúčanie lekára, športového klubu). Táto lehota sa nevzťahuje na dôvody 
vo výnimočných osobných prípadoch.  

4. Po schválení žiadosti vypracuje študent ‚IŠP‘ v spolupráci s poverenou osobou v danom 
študijnom programe (spravidla študijným poradcom) a schvaľuje ho dekan SvF UNIZA v 
súčinnosti s garantom študijného programu. Študent si do dvoch týždňov od schválenia ‚IŠP‘ 
s vyučujúcimi predmetov v danom semestri akademického roka dohodne podmienky štúdia. 
Na predpísanom tlačive „príloha k ‚IŠP‘“ vyučujúci svojím podpisom vyjadria súhlas so 
stanovenými podmienkami a termínmi na úspešné ukončenie zapísaných povinností na 
konkrétny semester akademického roka.  

5. Schválený ‚IŠP‘ musí študentovi umožniť získať rovnaké vedomosti v predmetoch štúdia ako 
štandardný študijný pán pri použití iných foriem a metód výučby. 

6. Dohodnutý termín skúšky, resp. hodnotenia zo zapísaného predmetu musí byť v zmysle 
akademického kalendára SvF UNIZA pre aktuálny akademický rok stanovený spravidla do 
konca skúškového obdobia pre daný semester, najneskôr do konca skúškového obdobia pre 
letný semester daného akademického roka. Len vo výnimočných prípadoch môže byť termín 
skúšky dohodnutý v termíne do 31. augusta aktuálneho roka, k tomuto dňu sa vykonáva 
kontrola splnenia stanovených podmienok na uzatvorenie roka štúdia a zápisu do vyššieho 
alebo do rovnakého roka štúdia. 
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7. Študenti s ‚IŠP‘, ktorí sú zapísaní v poslednom nominálnom ročníku, musia mať splnené 
zapísané povinnosti do stanoveného termínu pre kontrolu štúdia v poslednom nominálnom 
ročníku štúdia podľa akademického kalendára SvF UNIZA pre daný akademický rok. Záväzný 
je pre nich aj stanovený termín odovzdania bakalárskej alebo diplomovej práce do Evidencie 
záverečných prác. 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Metodické usmernenie SvF UNIZA nadobúda platnosť dňom podpisu dekanom SvF UNIZA 
a účinnosť dňom jeho zverejnenia  

 
 
V Žiline, 06.12.2021 
 

prof. Ing. Marián Drusa, PhD., v. r. 
dekan SvF UNIZA 

 


