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ÚVODNÉ USTANOVENIE
Na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline sa vysokoškolské
štúdium 1. a 2. stupňa uskutočňuje iba v akreditovaných študijných programoch:
•
•
•
•

Bezpečnostný manažment
Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
Krízový manažment
Záchranné služby

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je podľa § 56, ods. 1 zákona o VŠ
získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na štúdium študijných programov bakalárskeho
štúdia Fakulty bezpečnostného inžinierstva sú stanovené podľa § 57 zákona o VŠ.
o Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v každom z posledných dvoch
rokov na strednej škole, vrátane maturity, dosiahli priemer známok do 1,5 a úspešne
absolvovali maturitnú skúšku z matematiky; alebo uchádzači, ktorí v aktuálnom
školskom roku absolvovali testy NPS (SCIO) z matematiky, resp. všeobecných
študijných predpokladov a dosiahli percentil minimálne 60.
o Uchádzači, ktorí nesplnia vyššie uvedené kritériá, absolvujú písomné testy zo
všeobecných vedomostí.
Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania v poradí podľa
celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia plánovaných kapacít. Konečné
rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania stanoví dekan FBI ŽU na základe návrhu
prijímacej komisie fakulty. V kompetencii dekana je dopĺňať stav prijatých uchádzačov
o štúdium študijných programov v bakalárskom stupni štúdia na predpokladaný počet
z uchádzačov, ktorí vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe
bakalárskeho štúdia, ale neboli prijatí z dôvodu naplnenia kapacity pôvodne zvoleného
študijného programu.
PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je podľa
§ 56, ods. 2 zákona o VŠ absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Ďalšie
podmienky prijímania uchádzačov na štúdium študijných programov inžinierskeho štúdia
Fakulty bezpečnostného inžinierstva sú stanovené podľa § 57 zákona o VŠ.
o Uchádzať o štúdium sa môže absolvent bakalárskeho štúdia rovnakého alebo
príbuzného odboru.
o Na základe rozhodnutia garanta príslušného študijného programu druhého stupňa
môže byť prihláška uchádzača o štúdium odmietnutá, ak jeho vysokoškolské
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vzdelanie prvého stupňa nespĺňa požiadavky na profil bakalára daného študijného
odboru.
o Prijímať sa bude na základe kapacitných možností jednotlivých študijných programov
a hodnotenia záujemcov, v ktorom hlavným kritériom budú študijné výsledky
v bakalárskom štúdiu.
o Na štúdium inžinierskych študijných programov budú prijatí bez prijímacích skúšok
absolventi bakalárskeho štúdia v rovnakom študijnom programe, ktorí:
o dosiahli v bakalárskom študijnom programe celkový vážený priemer známok
2,5 a menej,
o úspešne zložili štátnu skúšku v prvom termíne.
o Absolventi bakalárskeho štúdia v rovnakom študijnom programe, ktorí nesplnia
podmienky prijatia bez prijímacích skúšok a absolventi bakalárskeho štúdia
v príbuznom študijnom programe budú na štúdium inžinierskych študijných
programov prijatí, ak úspešne absolvujú písomný test na prijímacom konaní do
2. stupňa štúdia (dosiahnu minimálne 50% z celkového počtu bodov). Písomné testy
sú koncipované z tematických oblastí profilových predmetov bakalárskeho stupňa
štúdia podľa zvoleného študijného programu.
Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania v poradí podľa
celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia plánovaných kapacít. Konečné
rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania stanoví dekan FBI ŽU na základe návrhu
prijímacej komisie fakulty.

PODMIENKY NA UZATVORENIE PRÍSLUŠNÉHO ROKA ŠTÚDIA
Podľa ustanovenia Študijného poriadku FBI ŽU v Žiline §13 odsek 3 je študent
na uzatvorenie príslušného roka štúdia povinný:
a) získať v aktuálnom roku štúdia najmenej 30 kreditov za zapísané predmety povinné,
povinne voliteľné a výberové predmety,
b) uzatvoriť všetky predmety zapísané druhýkrát v zmysle ustanovenia Študijného
poriadku FBI ŽU v Žiline §12, ods. 2, 3 a 4,
c) uzatvoriť študijné povinnosti predpísané študijným programom podľa ustanovení FBI
ŽU v Žiline odovzdaním výkazov o štúdiu na referáte pre vzdelávanie v termíne
do 31. júla príslušného akademického roka.

PODMIENKY NA ZÁPIS DO ĎALŠIEHO ROKA ŠTÚDIA
Podľa ustanovenia Študijného poriadku FBI ŽU v Žiline § 14 je študent na zápis do ďalšieho
roka štúdia povinný:
a) získať v aktuálnom roku štúdia najmenej 30 kreditov za zapísané predmety povinné,
povinne voliteľné a výberové predmety,
b) pri zápise predmetov z vyšších ročníkov dodržať v súlade s §5 ods. 4 nadväznosti
predmetov stanovené študijným programom.
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ÚHRADA ŠKOLNÉHO
Študenti, ktorí sú povinní v zmysle zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov uhradiť školné sa riadia Smernicou č.116/2014
a Metodickým usmernením č.5/2013 Žilinskej univerzity v Žiline. Študent je povinný uhradiť
školné bez vyzvania.
PODMIENKY NA PRESTUP ŠTUDENTOV
Prestup na FBI ŽU v Žiline možno povoliť študentovi inej fakulty ŽU, resp. inej vysokej školy
za podmienok stanovených v § 11 Študijného poriadku FBI ŽU v Žiline. Prestupujúci študent
môže byť prijatý do rovnakého alebo nižšieho ročníka štúdia.
HODNOTENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Vo všetkých ročníkoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa sa
absolvovanie každého predmetu hodnotí známkou:
a) na základe priebežnej kontroly študijných výsledkov počas výučbovej časti
predmetov, ktoré nemajú študijným programom predpísanú skúšku,
b) na základe predmetovej skúšky predpísanej študijným programom.
ECTS
stupe
ň

Slovná klasifikácia a jej definícia

Znalosti v rozsahu
(% odporučené pre
hodnotenie)

Numerická
hodnota

A

Výborne:

vynikajúce výsledky

93 – 100

1

B

Veľmi dobre:

nadpriemerné výsledky

85 – 92

1,5

C

Dobre:

priemerné výsledky

77 – 84

2

D

Uspokojivo:

prijateľné výsledky

69 – 76

2,5

E

Dostatočne:

výsledky spĺňajú minimálne
kritéria

61 – 68

3

FX

Nedostatočne: vyžaduje sa ďalšia práca

menej ako 61

4

PRIEBEH ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Predmety štátnej skúšky sa hodnotia klasifikačnými stupňami „A“ až „FX“.
Celkové hodnotenie štátnej skúšky je:
a) výborne (A) študent, ktorý bol na štátnej skúške hodnotený len z jedného
predmetu alebo z obhajoby záverečnej práce známkou „B“ (veľmi dobre)
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b)
c)
d)
e)
f)

a z ostatných predmetov, prípadne z obhajoby práce stupňom „A“ (výborne) vykonal
štátnu skúšku s prospechom „A“ (výborne).
veľmi dobre (B) - študent, ktorý dosiahol výsledný priemer na štátnej skúške
do 1,625.
dobre (C) - študent, ktorý dosiahol výsledný priemer na štátnej skúške
do 2,125.
uspokojivo (D) - študent, ktorý dosiahol výsledný priemer na štátnej skúške
do 2,625.
dostatočne (E) - študent, ktorý dosiahol výsledný priemer na štátnej skúške
od 2,75 do 3,0.
nedostatočne (FX) - ak sa klasifikuje výsledok z niektorého predmetu štátnej skúšky
známkou „nedostatočne” alebo ak bola obhajoba záverečnej práce klasifikovaná
známkou „nedostatočne”, celkový výsledok štátnej skúšky sa klasifikuje známkou
„nedostatočne“.

Celkové hodnotenie štúdia je:
a) hodnotením prospel, ak študent získal hodnotenie z priebehu štúdia, záverečnej
práce a predmetov štátnej skúšky v stupnici „A“ až „E“,
b) hodnotením prospel s vyznamenaním, ak študent dosiahol počas štúdia:
• v bakalárskom študijnom programe celkový vážený priemer známok (vrátane
hodnotenia záverečnej práce) max. 1,5 (1,6 ak aspoň jeden semester štúdia
absolvoval v zahraničí) a na štátnej skúške bol celkovo hodnotený stupňom
„výborne“ (A).
• v inžinierskom študijnom programe celkový vážený priemer známok (vrátane
hodnotenia záverečnej práce) max. 1,2 (1,4 ak aspoň jeden semester štúdia
absolvoval v zahraničí) a na štátnej skúške bol celkovo hodnotený stupňom
„výborne“ (A).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Metodické usmernenie nadobúda platnosť dňom 1. 9. 2015.
2. Metodické usmernenie je záväzné pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia
a zamestnancov fakulty.
3. Ruší sa Vyhláška k študijnému poriadku, ktorá bola vydaná pokynom dekana č. 17 zo dňa
13. 10. 2014.

V Žiline 31. 8. 2015
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
dekan
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