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ROZHODNUTIE DEKANA č. 1/2023 
 

o organizácii štátnych záverečných skúšok na SjF UNIZA 
 
V zmysle smernice 209, čl. 19, ods. 5 a čl. 21, ods. 3  Študijného poriadku pre 1. a 2. 

stupeň vysokoškolského štúdia  na Žilinskej univerzite v Žiline  

 

poverujem  

katedry SjF UNIZA 
organizáciou štátnych záverečných skúšok  

 

školiace pracovisko 

(katedra) 
študijný program 1. stupeň študijný program 2. stupeň 

Katedra aplikovanej 
mechaniky 

počítačové konštruovanie a 
simulácie 

počítačové modelovanie 
a simulácie v strojárstve 

Katedra konštruovania 
a častí strojov 

Katedra dopravnej 
a manipulačnej techniky 

vozidlá a motory vozidlá a motory 

Katedra energetickej 
techniky 

energetická a environmentálna 
technika 

technika prostredia 

Katedra priemyselného 
inžinierstva 

priemyselné inžinierstvo priemyselné inžinierstvo 

Katedra 
automatizovaných 
výrobných systémov 

strojárske technológie 

automatizované výrobné 
systémy 

Katedra obrábania 
a výrobnej techniky 

Katedra materiálového 
inžinierstva 

technické materiály 

Katedra technologického 
inžinierstva 

strojárske technológie 

Katedra obrábania 
a výrobnej techniky 

strojárstvo, externá forma 
štúdia 

strojárstvo, externá forma 
štúdia 
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Študent sa prihlasuje na štátnu skúšku na poverenej katedre najneskôr do 31.03. 

2023. Poverená katedra zverejní na web stránke katedry a odovzdá na referáte pre 

vzdelávanie SjF UNIZA presný harmonogram štátnych skúšok najneskôr týždeň pred 

začiatkom konania štátnych skúšok . 

 
 
 

v.r. 
prof. Dr. Ing. Milan Sága 
dekan fakulty  

 
V Žiline, 08.03. 2023 

 
Príloha: 1. prihláška na štátnu skúšku 
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           Príloha č. 1 

PRIHLÁŠKA NA ŠTÁTNU SKÚŠKU 

v akademickom roku: ............................ 

 

Stupeň štúdia:   bakalársky   inžiniersky 
Forma štúdia:  denná  externá 
Termín štátnej skúšky:  riadny  opravný 
 

Priezvisko: .......................................... Meno: ............................................................. 

Dátum narodenia: ................................ Miesto narodenia: ......................................... 

Študijný program: ........................................................................................................ 

Školiace pracovisko (katedra): ................................................................................... 

 

Názov záverečnej práce:

 ............................................................................................................................ 

Vedúci záverečnej práce:

 ............................................................................................................................ 

Som si vedomý(á), že štátnej skúšky sa môžem zúčastniť iba v prípade, že som                        
v stanovenom termíne splnil(a) všetky študijné povinnosti predpísané študijným programom.  

 
Ak sa študent v určenom termíne nedostaví k štátnej skúške a svoju neúčasť do 5 

dní neospravedlní, klasifikuje sa známkou FX - nedostatočne. 
 

V Žiline, dňa: .......................................   .............................................. 
podpis študenta 

 Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov 
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 
ďalej len „GDPR“ 

Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 
26  Žilina, ďalej len „UNIZA“ 

https://www.uniza.sk/index.php/component/content/article/2-uncategorised/2951-
informacia-o-podmienkach-spracuvania-osobnych-udajov?Itemid=101 
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