Č.: VP/0015/2020

PRÍKAZ DEKANKY FBI UNIZA
č. 3 zo dňa 26. marca 2020
Organizácia štúdia a zabezpečenie procesov na FBI UNIZA
počas mimoriadnej situácie
Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) v nadväznosti na
príkazy rektora č.6/2020 a č.7/2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou, preventívnymi opatreniami pri
ochrane a znížení rizika šírenia koronavírusu COVID -19 a organizácii štúdia v čase mimoriadnej situácie
vydáva
príkaz dekanky,
ktorým ustanovuje nasledovné:
Článok 1
Prijímacie konanie
1. Termín na podávanie prihlášok na FBI UNIZA v prvom a druhom stupni štúdia je do 30.4.2020. FBI
UNIZA bude vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR akceptovať prihlášky na prvý stupeň štúdia aj
bez ich potvrdenia strednou školou.
2. Termíny prijímacieho konania do 1. a 2. stupňa štúdia stanovené akademickým kalendárom
fakulty sa rušia. Nový termín prijímacieho konania do bakalárskeho stupňa štúdia bude stanovený
v nadväznosti na nové termíny maturitných skúšok z úrovne MŠVVŠ SR. Nový termín prijímacieho
konania do inžinierskeho stupňa štúdia je stanovený na 6. 7. 2020.
3. Termín prijímacieho konania do doktorandského štúdia stanovený akademickým kalendárom
fakulty sa ruší. Nový termín prijímacieho konania do doktorandského stupňa štúdia je stanovený
8. 7. 2020. Termín podávania prihlášok je do 3. 7. 2020.
4. Vzhľadom na preventívne opatrenia sa písomné testy v rámci prijímacieho konania do prvého
a druhého stupňa štúdia budú realizovať formou telekonferencie.
5. Zápisy na štúdium budú realizované v pôvodných termínoch elektronicky.

Organizácia štátnych skúšok
1. Termíny štátnych skúšok stanovené akademickým kalendárom FBI UNIZA pre 1. a 2. stupeň štúdia
sa rušia. Štátne skúšky sa uskutočnia v nových termínoch: od 15. 6. do 19. 6. 2020 pre bakalárske
štúdium a od 22 .6. do 26 .6. 2020 pre inžinierske štúdium. Pokiaľ bude krízová situácia v tomto
období pretrvávať, termíny štátnych skúšok budú upravené. Obhajoby dizertačných prác sa
uskutočnia v pôvodne plánovanom termíne.
2. Termín odovzdania záverečných prác pre 1 a 2. stupeň štúdia je najneskôr do 1. 6. 2020.
Do stanoveného termínu je študent povinný vložiť záverečnú prácu do systému evidencie
záverečných prác UNIZA (EZP systém) a zaslať tajomníkovi štátnicovej komisie e-mailom
elektronickú verziu práce v pdf formáte. Vytlačenú verziu záverečnej práce a ďalšie dokumenty
(2x vyplnená a podpísaná licenčná zmluva, čestné vyhlásenie autora, potvrdenie o vložení
záverečnej práce do EZP, prihláška na ŠS) odovzdá študent v deň konania štátnej skúšky
tajomníkovi komisie. Listinná podoba záverečnej práce nemusí byť viazaná v predpísanej pevnej
väzbe, budú akceptované aj hrebeňové, príp. iné väzby.
3. Termín odovzdania prihlášok na obhajobu, záverečných prác a autoreferátov pre 3. stupeň štúdia
je najneskôr do 30. 6. 2020.
4. S ohľadom na mimoriadnu situáciu je možné so súhlasom garanta študijného programu zadanie
záverečnej práce modifikovať, najmä v prácach, ktoré vyžadujú experiment, resp. sú orientované
na konkrétny podnik a súčasná situácia neumožňuje zadanie záverečnej práce v plnom rozsahu
naplniť.
5. Štátne skúšky sa uskutočnia v súlade s platnými právnymi predpismi a s rešpektovaním všetkých
epidemiologických opatrení. Pokiaľ bude krízová situácia v tomto období pretrvávať, určí sa iný
spôsob organizácie štátnych skúšok.
6. Dizertačné skúšky, ako aj skúšky z predmetov doktorandského štúdia sa uskutočnia najneskôr
do 31. 8. 2020.
Promócie
1. Promócie v bakalárskom stupni štúdia sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu v akademickom roku
nebudú konať. Absolventi si diplomy vyzdvihnú na referáte pre vzdelávanie FBI UNIZA
v stanovených termínoch.
2. Promócie v inžinierskom stupni štúdia sa uskutočnia v mesiaci september 2020. Absolventi, ktorí
sa promócií nezúčastnia, resp. budú diplomy potrebovať skôr, si ich vyzdvihnú na referáte pre
vzdelávanie FBI UNIZA v stanovených termínoch.

Organizácia výučby a predmetových skúšok
1. Obdobie výučby v letnom semestri akademického roka 2019/2020 v dennej forme štúdia trvá
od 17. 2. do 15. 5. 2020 podľa pôvodného harmonogramu štúdia. Vzhľadom na mimoriadnu
situáciu je prerušená prezenčná forma štúdia a je nahradená inými formami štúdia (samoštúdium,
dištančné vzdelávanie s využitím rôznych nástrojov vzdelávania –webináre, moodle, online
testovanie, spracovávanie semestrálnych prác, a pod.).
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2. Obdobie výučby pre študentov v záverečnom roku štúdia je stanovené harmonogramom štúdia.
Z objektívnych dôvodov so súhlasom garanta študijného programu je možné predĺžiť dištančnú
formu výučby maximálne do 30. 4. 2020.
3. Pre úspešné splnenie podmienok ku skúške sú študenti povinní odovzdať vypracované zadania,
prípadové štúdie a vyriešené úlohy z cvičení jednotlivých predmetov v termínoch stanovených
vyučujúcimi a v požadovanej kvalite.
4. V prípade, že bude krízová situácia pokračovať aj v mesiaci apríl a máj, budú zrušené laboratórne
cvičenia a aj konzultácie a skúšky z predmetov budú realizované elektronicky (napr. online testy,
ústna skúška cez Skype, Microsoft Teams, Webex, a pod.).
5. Po absolvovaní predmetovej skúšky zapíše vyučujúci študentovi známku do systému Vzdelávanie.
6. Predmet „odborná prax“ bude študentom uznaný na základe:
a. Potvrdenia o absolvovaní odbornej praxe, ktoré vystavila relevantná organizácia, kde
študent absolvoval v minulom semestri, resp. ročníku v danom stupni štúdia odbornú prax.
V prípade bakalárskeho stupňa budú akceptované aj potvrdené konzultácie s odborníkmi
z praxe k bakalárskej práci.
b. Potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti v tomto období (napr. šitie rúšok, roznáška potravín,
liekov, a pod.) od nadácie, starostu obce, magistrátu, a pod.
c. Vypracovanej analýzy činností záchranných a bezpečnostných zložiek podľa zadania
profilovej katedry. Zdrojom budú videá, webináre a ďalšie zdroje, ktoré určí príslušná
katedra.
7. Za predmet „telesná výchova“ bude v letnom semestri akademického roka 2019/2020 pridelený
príslušný počet kreditov.
8. Pre študentov, ktorí nie sú v záverečnom roku štúdia trvá skúškové obdobie od 18. 5. do
10. 7. 2020 podľa pôvodného harmonogramu štúdia. Z objektívnych dôvodov so súhlasom garanta
študijného programu je možné predmetové skúšky realizovať až do 31. 8. 2020.
9. Pre študentov v záverečnom roku štúdia sú termíny skúškového obdobia stanovené pôvodným
harmonogramom štúdia. Z objektívnych dôvodov so súhlasom garanta študijného programu je
možné predmetové skúšky realizovať až do 29. 5. 2020.
Článok 2
Organizácia práce zamestnancov
1. Vedúci katedier zabezpečia po dohode so zamestnancami čerpanie dovolenky z roku 2019 alebo
plánovanie práce z domu.
2. Vedúci katedier pripravia zoznam úloh pre pedagogických pracovníkov katedry, ktorí majú určenú
prácu z domu v zmysle čl.8b Smernice č. 159/2017 Pracovný poriadok. Predmetom práce z domu
je zabezpečenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom dištančnej formy vzdelávania vrátane
predmetových skúšok (napr. prostredníctvom systémov MOODLE, SKYPE, WEBEX, MICROSOFT
TEAMS), zabezpečenie konzultácií k predmetom a k záverečným prácam. Predmetom práce
z domu je aj vedecká činnosť a spracovávanie výstupov výskumu, tvorba publikačných výstupov
do vedeckých časopisov.
3. Vedúci katedier stanovujú úlohy pedagogickým pracovníkom katedier, ktorí majú určenú prácu
z domu v horizonte dvoch týždňov a pravidelne vyhodnocujú ich plnenie. Správy s vyhodnotením
plnenia úloh doložené relevantnými podkladmi posielajú elektronicky dekanke.
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4. Dekanka fakulty zabezpečí po dohode so zamestnancami dekanátu čerpanie dovolenky z roku
2019, plánovanie práce z domu pre pedagogických a výskumných pracovníkov dekanátu a plán
zabezpečenia procesov fakulty v mimoriadnej situácii.
5. Dekanka stanovuje úlohy pre pracovníkov dekanátu, ktorí majú určenú prácu z domu v horizonte
dvoch týždňov a pravidelne vyhodnocuje ich plnenie.
6. Administratívne pracovníčky na katedrách, pracovníčky referátu pre vzdelávanie, pracovník
referátu správy sietí, výpočtovej a komunikačnej techniky, pracovníčka referátu pre personálnu
prácu, pracovníčka referátu pre financie a ekonomiku majú nariadené pracovné voľno v zmysle
§ 142 Zákonníka práce – prekážky na strane zamestnávateľa.

Plán zabezpečenia procesov fakulty
1. Pedagogický proces (dištančné vzdelávanie, konzultácie, skúšky) sú povinní realizovať všetci
pedagogickí pracovníci fakulty v predmetoch, ktoré zabezpečujú, vrátane výučby zahraničných
študentov.
2. Vedeckovýskumnú činnosť (projektová činnosť, publikačné výstupy) sú povinní realizovať všetci
pedagogickí a výskumní pracovníci v zmysle úloh stanovených pre prácu z domu.
3. Úlohy referátu pre vzdelávanie budú zabezpečované podľa aktuálnej potreby, minimálne dvakrát
do týždňa v utorok a štvrtok.
4. Úlohy referátu pre personálnu prácu budú zabezpečované podľa aktuálnej potreby, minimálne
dvakrát do týždňa v utorok a štvrtok.
5. Úlohy referátu pre financovanie a ekonomiku budú zabezpečované podľa aktuálnej potreby,
minimálne raz do týždňa v utorok.
6. Úlohy referátu pre správu sietí, výpočtovej a komunikačnej techniky budú zabezpečované podľa
aktuálnej potreby, minimálne raz do týždňa v utorok.
7. Preberanie a odosielanie poštových zásielok bude zabezpečované podľa aktuálnej potreby,
minimálne dvakrát do týždňa v utorok a štvrtok.
8. Úlohy logistického zabezpečenia chodu fakulty bude zabezpečované tajomníkom fakulty podľa
aktuálnej potreby, minimálne dvakrát do týždňa v utorok a štvrtok.

Článok 3
Zrušené podujatia
1. Konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí sa v pôvodnom termíne
neuskutoční. Organizačný výbor konferencie kontaktuje účastníkov, ktorí uhradili vložné
a dohodne s nimi spôsob refundácie, kontaktuje účastníkov, ktorí zaslali články a ponúkne im
možnosť publikovať príspevok v časopise Krízový manažment alebo Komunikácie.
2. Súťaž Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) sa v akademickom roku 2019/2020
neuskutoční.
3. Nebude vypísaná výzva na podávanie nových inštitucionálnych grantových projektov FBI UNIZA
v roku 2020.
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4. Verejné záverečné oponentské konania inštitucionálnych grantových projektov FBI UNIZA sa
v letnom semestri akademického roka 2019/2020 nebudú konať. Termín odovzdania záverečných
správ vedúcim katedier a predsedovi grantovej komisie do 15. 5. 2020 zostáva v platnosti.
5. Medzinárodná súťaž Tímový záchranár sa v aktuálnom akademickom roku neuskutoční.
6. Kurz odbornej spôsobilosti v oblasti civilnej ochrany plánovaný na máj 2020 sa neuskutoční. Kurz
sa bude konať v novom termíne v zimnom semestri akademického roka 2020/2021.

Článok 4
Ďalšie ustanovenia
1. Hodnotenie zamestnancov za rok 2019 sa presúva na september 2020. Príkaz dekanky č. 1 zo dňa
8. januára 2020 motivačné kritéria na navýšenie osobných príplatkov ostáva v platnosti, priznanie
navýšenia osobných príplatkov zamestnancom fakulty na základe splnenia motivačných kritérií
bude od 1. 10. 2020 po dobu 12 mesiacov.
2. Zasielanie prihlášok študentov na Erasmus+ študijné pobyty a stáže pre akademický rok 2020/2021
sa predlžuje do 30. 4. 2020.
3. Zasielanie prihlášok pre Erasmus+ pobyty učiteľov a nepedagogických zamestnancov je stanovené
do 30. 6. 2020. Prihlášky budú akceptované aj bez potvrdených dokumentov.

Príkaz dekanky nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu dekankou.

V Žiline 26. marca 2020
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. v. r.
dekanka

Spracovateľ:

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
dekanka FBI UNIZA
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