VP/0016/2020

PRÍKAZ DEKANKY FBI UNIZA
č. 4 zo dňa 16. apríla 2020
Organizácia štátnych skúšok v 1. a 2.stupni štúdia
v akademickom roku 2019/2020
Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) v nadväznosti na
príkaz dekanky č. 3/2020 a 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:
Výučba a predmetové skúšky pre študentov v záverečnom roku štúdia
1. Obdobie výučby v letnom semestri AR 2019/2020 pre študentov v záverečnom roku štúdia je
stanovené pôvodným harmonogramom štúdia. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu je od
10. 3. 2020 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.). Z objektívnych dôvodov
so súhlasom garanta študijného programu je možné predĺžiť dištančnú formu výučby maximálne
do 30. 4. 2020.
2. 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.
3. Konzultácie a skúšky z predmetov sú realizované elektronicky (napr. online testy, ústna skúška cez
Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex, a pod.)
4. 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, asistenčné služby v karanténnych centrách pre repatriantov, 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.
5. V letnom semestri AR 2019/2020 sú zrušené laboratórne cvičenia.

6. Za predmet „telesná výchova“ bude v letnom semestri akademického roka 2019/2020 pridelený
príslušný počet kreditov.
7. Študenti v záverečnom roku štúdia sú povinní predmetové skúšky realizovať najneskôr do
29. 5. 2020.
8. Hodnotenie predmetov „seminár k BP“ a „seminár k DP“ bude realizované až po odovzdaní pdf
verzie záverečnej práce do EZP a tajomníkovi komisie pre ŠS, najneskôr do 3. 6. 2020.
9. Vyučujúci sú povinní bezodkladne po vykonaní skúšky zapísať známku do systému e-Vzdelávanie.
Študenti sú povinní po absolvovaní skúšky skontrolovať zápis známky.
10. Kontrolu plnenia predpísaných povinností ku štátnym skúškam vykoná referát pre vzdelávanie od
1. 6. 2020 do 5. 6. 2020.
Systém objednávania a odovzdávania záverečných prác
1. S ohľadom na mimoriadnu situáciu je možné so súhlasom garanta študijného programu a dekanky
fakulty 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.
2. Termín odovzdania záverečných prác pre 1. a 2. stupeň štúdia je najneskôr do 1 .6. 2020.
3. Do 1. 6. 2020 je študent povinný vložiť záverečnú prácu do systému evidencie záverečných prác
UNIZA (EZP systém).
4. Do 1. 6. 2020 je študent povinný zaslať tajomníkovi komisie pre štátnu skúšku e-mailom
elektronickú verziu práce v pdf formáte a ďalšie dokumenty v pdf alebo jpg formáte: vyplnenú
licenčnú zmluvu, čestné vyhlásenie autora, potvrdenie o vložení záverečnej práce do EZP
a prihlášku na ŠS.
5. Tlačenú verziu záverečnej práce si študent zabezpečí prostredníctvom on-line objednávkového
systému vo vydavateľskom centre univerzity EDIS: tlacdiplomovky.uniza.sk/.
6. Všetky záverečné práce budú viazané do mäkkej lepenej väzby V2, ktorá plne vyhovuje
požiadavkám legislatívy na nerozoberateľnosť. V mimoriadnej situácii EDIS nebude realizovať
väzbu do tvrdých dosiek a väzbu do koženkových dosiek.
7. Študent si objedná väzbu práce s uvedením povinných údajov na vypracovanie obalu a zároveň
do objednávkového systému nahrá aj vnútro práce vrátane skenovaného originálu zadania.
FBI UNIZA bude akceptovať v záverečnej práci študenta skenované zadania namiesto originálu.
Skenované zadania záverečných prác odošlú na e-maily študentov profilové katedry najneskôr
do 7. 5. 2020.
8. Študent v on-line objednávkovom systéme EDISu zaplatí väzbu a tlač záverečnej práce
prostredníctvom aplikácie eMany. EDIS v spolupráci s CeIKT zabezpečí funkčnosť eMany aj pre
použitie na platbu za väzbu a tlač záverečných prác.
9. Minimálna doba na spracovanie objednávky väzby a tlače záverečnej práce je 7 pracovných dní.
Doba na spracovanie objednávky začne plynúť po úhrade objednávky. Študent zodpovedá za
včasné objednanie, vloženie záverečnej práce pre tlač a väzbu, ako aj úhradu platby za služby
EDISu. Objednanie tlačenej verzie odporúčame študentom hneď po nahratí elektronickej verzie do
EZP.
10. Tlač záverečných prác bude EDIS realizovať v čiernobielom alebo farebnom vyhotovení (z dôvodu
možnosti výpočtu sumy za tlač v on-line objednávkovom systéme a platby prostredníctvom emany, t.j. nebude možná kombinácia čiernobielej a farebnej tlače).
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11. EDIS nebude zabezpečovať tlač príloh vo formáte väčšom ako A3. Tlač týchto príloh si zabezpečí
študent individuálne, príp. tieto prílohy môžu byť súčasťou CD.
12. Po zadaní objednávky a jej zaplatení už nebude možné realizovať úpravy objednávky.
13. Pre zabezpečenie otázok poskytne EDIS mailovú adresu a mobilné telefónne číslo, na ktorom sa
budú študentom poskytovať informácie (tlacdiplomovky@uniza.sk, mobil: 0917 210 671).
14. Po realizácii tlače a väzby záverečnej práce EDIS zabezpečí prostredníctvom internej pošty
doručenie záverečných prác na príslušnú fakultu (referát pre vzdelávanie). Jeden výtlačok
záverečnej práce bude určený na archiváciu na fakulte. V prípade, ak si študent objedná viac ako
1 ks záverečnej práce, prevezme si tieto zvyšné zviazané záverečné práce na príslušnej fakulte
v deň štátnej skúšky. Prevzatie prác/e potvrdí podpisom na preberacom hárku.
15. V prípade zhoršenej situácie, príp. PN väčšieho počtu zamestnancov EDISu v súvislosti
s rozširovaním choroby COVID-19 je možné upustiť od realizácie tlačenej verzie záverečnej práce.
O tejto skutočnosti budú študenti včas informovaní.
Posudky záverečných prác
1. Tajomník komisie pre štátnu skúšku zabezpečí distribúciu pdf verzie záverečnej práce
elektronickou poštou vedúcemu práce i schválenému oponentovi najneskôr do 3. 6. 2020.
2. Vedúci a oponent záverečnej práce vložia spracovaný posudok na záverečnú prácu do EZP
systému a v pdf formáte ho zašlú tajomníkovi komisie pre štátnu skúšku na e-mail. V prípade, že
je oponent z externého prostredia fakulty, vloženie posudku do systému EZP zabezpečí profilová
katedra. Termín vloženia posudkov pre bakalárske štúdium je do 12. 6. 2020 a pre inžinierske
štúdium do 17. 6. 2020.
Organizácia štátnych skúšok
1. Štátne skúšky v bakalárskom stupni štúdia sa uskutočnia od 15. 6. do 19. 6.2020.
2. Štátne skúšky v inžinierskom stupni štúdia sa uskutočnia od 22. 6. do 26. 6. 2020.
3. Komisie pre štátne skúšky v jednotlivých študijných programoch pre 1. a 2. stupeň
vysokoškolského štúdia budú menované príkazom dekanky v mesiaci máj.
4. Harmonogram štátnych skúšok podľa študijných programov je prílohou tohto príkazu.
Harmonogram štátnych skúšok jednotlivých študentov bude spracovaný do 8. 6. 2020
a študentom bude distribuovaný elektronickou poštou.
5. Štátne skúšky sa uskutočnia v súlade s platnými právnymi predpismi a s rešpektovaním všetkých
epidemiologických opatrení.
6. Štátne skúšky sa budú konať v dostatočne veľkých miestnostiach so zachovaním bezpečnej
hygienickej vzdialenosti zúčastnených osôb.
7. Všetky osoby prítomné počas štátnych skúšok v areáli fakulty sú povinné mať ochranné rúško
a rukavice.
8. Študentovi bude na fakultu umožnený vstup len v čase jemu vyhradenom pre štátnu skúšku.
9. Komisia pre štátnu skúšku vyhlási študentovi výsledok štátnej skúšky bezprostredne po jej
absolvovaní.
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10. Po vykonaní štátnej skúšky je každý študent povinný dostaviť sa na referát pre vzdelávanie za
účelom prevzatia potvrdenia o ukončení štúdia a oboznámenia sa s harmonogramom
odovzdávania diplomov.
11. Študenti sú povinní nahlásiť všetky zmeny v osobných údajoch elektronickou poštou na e-mail:
studijne@fbi.uniza.sk do 29. 5. 2020.
Promócie
1. Promócie v bakalárskom stupni štúdia sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu v akademickom roku
2019/2020 nebudú konať. Absolventi si diplomy vyzdvihnú na referáte pre vzdelávanie FBI UNIZA
v stanovených termínoch podľa harmonogramu.
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.
3. Absolventi si môžu diplomy prevziať len osobne oproti podpisu.

Príkaz dekanky nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu dekankou.

V Žiline 16. apríla 2020
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. v. r.
dekanka

Spracovateľ:

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
dekanka FBI UNIZA
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PRÍLOHA Č. 1

ŠTÁTNE SKÚŠKY AR 2019/2020
Bakalárske štátne skúšky

15. 6. - 19. 6. 2020

Študijný program/deň ŠS

15.6.2020
pondelok

16.6.2020
utorok

17.6.2020
streda

18.6.2020
štvrtok

Bezpečnostný manažment

x

x

x

x

Bezpečnosť a ochrana
kritickej infraštruktúry
Krízový manažment
Záchranné služby

x

Inžinierske štátne skúšky

x

Miestnosť

47 D / 0 E

MA104

x

9D/0E

MA104

x

x

21 D / 8 E

MA113

x

x

x

50 D / 7 E

MA116

26.6.2020
piatok

Počet
študentov

Miestnosť

26 D / 13 E

MA104

x

10 D / 0 E

MA104

x

18 D / 0 E

MA113

33 D / 12 E

MA116

22. 6. - 26. 6. 2020
22.6.2020
pondelok

23.6.2020
utorok

24.6.2020
streda

25.6.2020
štvrtok

Bezpečnostný manažment

x

x

x

x

Bezpečnosť a ochrana
kritickej infraštruktúry
Krízový manažment

V Žiline 16. apríla 2020

Počet
študentov

x

Študijný program/deň ŠS

Záchranné služby

19.6.2020
piatok

x
x

x

x

x

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. v. r.
dekanka

