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Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
1.  Pre štúdium na všetkých akreditovaných študijných programoch na Žilinskej univerzite v Žiline 

(ďalej len „UNIZA“) sa realizuje prijímacie konanie. 
2.  Fakulty a ostatné súčasti UNIZA poskytujúce vzdelávanie v akreditovaných študijných 

programoch 1., 2. a 3. stupňa sú povinné vypracovať a zverejniť pre každý akademický rok 
zásady a pravidlá prijímacieho konania. 

3.  Fakulty a ostatné súčastí aj prostredníctvom rešpektovania a uplatňovania zásad a pravidiel 
prijímacieho konania na štúdium na UNIZA garantujú, že:  
a) prijímacie konanie je spoľahlivé, spravodlivé a transparentné, 
b) podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému 

uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia, 
c) výber uchádzačov je založený na zodpovedajúcich metódach posudzovania ich 

spôsobilosti na štúdium, 
d) kritériá a požiadavky na uchádzačov sú vopred zverejnené a ľahko prístupné.  

4.  Fakulty a ústavy UNIZA vypracujú zásady a pravidlá prijímacieho konania pre jednotlivé 
stupne štúdia, na ktoré sú prijímaní uchádzači, a to: 
a) zásady a pravidlá prijímacieho konania na 1. stupeň štúdia, 
b) zásady a pravidlá prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia, 
c) zásady a pravidlá prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia. 

 
Článok 2 

Obsah zásad a pravidiel prijímacieho konania  
 

1.  Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium v príslušnom stupni sú vypracované 
v nasledujúcej štruktúre a obsahujú tieto informácie: 
a) podávanie prihlášok na štúdium v príslušnom stupni štúdia, 
b) ponúkané akreditované študijné programy, 
c) plánované počty prijatých uchádzačov na štúdium v príslušnom stupni štúdia, 
d) prijímacia skúška na štúdium v príslušnom stupni štúdia, 
e) hodnotenie prijímacej skúšky na príslušný stupeň štúdia, 
f) prijímanie uchádzačov na príslušný stupeň štúdia. 

2.  Časť zásad a pravidiel prijímacieho konania týkajúca sa odseku 1, písm. a) „podávanie 
prihlášok na štúdium v príslušnom stupni štúdia“ obsahuje: 
a) obdobie pre podávanie prihlášok uchádzačmi o štúdium (od, do), 
b) spôsob a formu podania prihlášky na štúdium, 
c) prehľad informácií, ktoré uchádzač uvedie v prihláške na štúdium, 
d) informáciu o výške poplatku za prijímacie konanie a spôsobe jeho úhrady, 
e) požiadavku na povinné prílohy prihlášky na príslušný stupeň štúdia, 
f) podmienky zaradenia uchádzača do prijímacieho konania (podanie riadne vyplnenej 

prihlášky v stanovenom termíne, úhrada poplatku za prijímacie konanie v stanovenom 
termíne a pod.), 

g) podmienky prijatia na štúdium v štátnom jazyku, 
h) podmienky prijatia na štúdium v inom ako štátnom jazyku, 
i) podmienky oslobodenia uchádzača od vykonania prijímacej skúšky (SCIO testy, účasť 

na olympiádach a pod.), 
j) prípadne ďalšie relevantné informácie. 

3.  Časť zásad a pravidiel prijímacieho konania týkajúca sa odseku 1, písm. b)  „ponúkané 
akreditované študijné programy" obsahuje: 

a) prehľad ponúkaných akreditovaných študijných programov, na ktoré si môže 
uchádzač o štúdium v danom akademickom roku podať prihlášku na štúdium, 

b) odkaz na podrobné informácie o ponúkaných študijných programoch vrátane učebných 
plánov a informačných listov predmetov, 

c) informácie o poplatkoch za štúdium, 
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d) informácie o ponúkaných akreditovaných študijných programoch vyššieho 
stupňa,  
na ktorých môže uchádzač pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, 

e) prípadne ďalšie relevantné informácie. 
4.  Časť zásad a pravidiel prijímacieho konania týkajúca sa odseku 1, písm. c)  „plánované počty 

na prijatie na štúdium v príslušnom stupni štúdia" obsahuje: 
a) plánovaný počet prijatých uchádzačov na jednotlivé akreditované študijné programy  

s uvedením študijného odboru a formy štúdia, 

b) prípadne ďalšie relevantné informácie. 
5.  Časť zásad a pravidiel prijímacieho konania týkajúca sa odseku 1, písm. d) „prijímacia skúška 

na štúdium v príslušnom stupni štúdia“ obsahuje: 

a) termín konania prijímacej skúšky, 
b) formu prijímacej skúšky na jednotlivé študijné programy, 
c) predmety prijímacej skúšky na jednotlivé študijné programy, 
d) formu a spôsob vykonania prijímacej skúšky pre študentov so špecifickými potrebami, 
e) požiadavku na nevyhnutné dokumenty a doklady pre účasť uchádzača na prijímacej 

skúške (pozvánka, preukaz totožnosti, maturitné vysvedčenie, ...), 
f) prípadne ďalšie relevantné informácie. 

6.  Časť zásad a pravidiel prijímacieho konania týkajúca sa odseku 1, písm. e)  „hodnotenie 
prijímacej skúšky na príslušný stupeň štúdia“ obsahuje: 

a)  spôsob vyhodnotenia prijímacej skúšky, 
b) pravidlá hodnotenia každej jednotlivej časti prijímacej skúšky, 
c) spôsob stanovenia poradia uchádzačov na základe vyhodnotenia prijímacej skúšky, 

celkové poradie sa stanoví po skončení prijímacích skúšok, 
d) spôsob a termín oznámenia výsledkov prijímacej skúšky uchádzačovi, 
e) prípadne ďalšie relevantné informácie. 

7.  Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, určí sa uchádzačovi  
so špecifickými potrebami na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb 
forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby 
v súlade so smernicou „Podpora uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými 
potrebami na Žilinskej univerzite v Žiline“. 

8.  Časť zásad a pravidiel prijímacieho konania týkajúca sa odseku 1, písm. f)  „prijímanie 
uchádzačov na príslušný stupeň štúdia“ obsahuje: 

a) spôsob a formu konania zápisu na štúdium, 
b) prípadne ďalšie relevantné informácie. 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Fakulty a ústavy UNIZA vypracujú konkrétne pre svoje potreby detailné zásady a pravidlá 
prijímacieho konania pre príslušný akademický rok v zmysle článku 2 v slovenskom 
a anglickom jazyku. 

2.  Zásady a pravidlá prijímacieho konania fakúlt a ústavov nenahrádzajú dokument „Informácie 
o možnostiach štúdia“ na jednotlivých fakultách a ústavoch UNIZA. 

3.  Zásady a pravidlá prijímacieho konania na akreditované študijné programy zabezpečované 
fakultou musia byť prerokované a schválené akademickým senátom príslušnej fakulty UNIZA. 

4.  Zásady a pravidlá prijímacieho konania na akreditované celouniverzitné študijné programy 
musia byť prerokované a schválené Akademickým senátom Žilinskej univerzity v Žiline. 

5.  Zásady a pravidlá prijímacieho konania v príslušnom akademickom roku sú univerzita  
a fakulty povinné zverejniť na webovom sídle univerzity a webovom sídle fakulty/ústavu 
najneskôr 30. októbra príslušného akademického roka, v ktorom sa prijímacie konanie 
uskutočňuje. 

6.  Vo výnimočných prípadoch a prípadoch hodných osobitného zreteľa môže aj po termíne 
uvedenom v odseku (5) tejto smernice univerzita alebo fakulta zverejniť včas, najneskôr dva 
mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok 
na štúdium, podmienky prijatia podľa § 57 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách, termín 
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a spôsob overovania ich splnenia, a ak je súčasťou overovania schopností na štúdium 
prijímacia skúška, aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov. 
Tieto skutočnosti sa musia zverejniť na úradnej výveske univerzity alebo fakulty a hromadným 
spôsobom. Rovnakým spôsobom musí univerzita alebo fakulta zverejniť aj informáciu o počte 
uchádzačov, ktorý plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu. 

7.  Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na požiadanie nahliadnuť 
do dokumentácie svojho prijímacieho konania. Toto nahliadnutie mu fakulta alebo ústav 
UNIZA umožnia. 

8. Táto smernica bola schválená Akademickým senátom UNIZA dňa 28.6.2021. 
9. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia. 
 
 
 
V Žiline dňa 28.6.2021       
 
 
 
 
 

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.                                      prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 
 predseda Akademického senátu UNIZA                    rektor 
 

 


