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Preambula 
 
Univerzita tretieho veku vznikla schválením na kolégiu rektora Vysokej školy dopravy a spojov 
v Žiline dňa 9.12.1994 podľa § 26 zákona č. 172/1990 Zb.  o vysokých školách.  V súčasnosti 
Univerzita tretieho veku pracuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z.o vysokých školách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Univerzita tretieho veku (ďalej len „UTV ÚCV“) je organizačnou súčasťou Ústavu 

celoživotného vzdelávania (ďalej len „ÚCV“) Žilinskej univerzity v Žiline. 
2. Sídlom UTV ÚCV je Žilinská univerzita v Žiline (ďalej len „UNIZA“), Univerzitná 8215/1, 010 

26 Žilina. 
3. Štatút je záväzný pre všetkých študentov UTV ÚCV a zamestnancov pôsobiacich na UTV 

ÚCV. 

 
 

Článok 2  
Poslanie UTV  ÚCV 

 
UTV ÚCV pôsobí v oblasti záujmového vzdelávania dospelých v súlade so stratégiou 
celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, s Národným programom aktívneho 
starnutia, so zákonom č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších 
predpisov ako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania.  Jej  poslaním   je  
poskytnúť   priestor   pre  uspokojovanie  túžby  po  poznaní a odborných vedomostiach pre 
ľudí v seniorskom veku, ťažko zdravotne postihnutých (ďalej len „osoby ZŤP“), ako aj pre 
ostatných záujemcov. Je kľúčom k zvyšovaniu kvality života       v spoločnosti založenej na 
vedomostiach. 

 
 

Článok 3  
Organizácia a riadenie UTV ÚCV 

 
1. Pedagogickí zamestnanci UNIZA a spolupracujúce vysoké školy pôsobiace na území 

Slovenskej republiky zabezpečujú pedagogický proces a ďalšie aktivity UTV ÚCV 
(zapojenie do vedecko - výskumnej činnosti, národných a medzinárodných projektov, 
spoločenského života, spoluprácu s praxou a pod.). 

2. UTV ÚCV pôsobí v rámci ÚCV UNIZA, v mene ktorého koná v rámci svojich kompetencií 
vymedzených štatútom UNIZA riaditeľ ÚCV. 

3. Prorektor pre vzdelávanie UNIZA na návrh riaditeľa ÚCV schvaľuje učebné plány UTV 
ÚCV. 

4. Riaditeľ zodpovedá za materiálne a efektívne ekonomické zabezpečenie štúdia a 
dodržiavanie súvisiacich platných právnych predpisov. 

5. Za tematickú prípravu študijných plánov, zabezpečenie prednášajúcich a koordináciu 
tvorby učebných plánov a za ďalšie administratívne práce spojené s UTV ÚCV zodpovedá 
zamestnanec ÚCV na pozícii koordinátor UTV ÚCV. 

 

Článok 4 
Ekonomické zabezpečenie 

 
1. Náklady na činnosť UTV ÚCV sú hradené najmä z: 

a) poplatkov za štúdium, 
b) dotácií a darov. 
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2. Finančné prostriedky UTV ÚCV sú evidované samostatne. 
3. Finančné prostriedky UTV ÚCV sa použijú na zabezpečenie činností UTV ÚCV, najmä na: 

a) odmeňovanie lektorov UTV ÚCV, 
b) odmeňovanie zamestnancov UTV ÚCV, 
c) nákup študijnej literatúry a učebných pomôcok, 
d) úhradu nákladov spojených s prevádzkou UTV ÚCV, 
e) iné aktivity organizované UTV ÚCV. 

4. Za účelné a hospodárne použitie finančných prostriedkov zodpovedá riaditeľovi UCV 
koordinátor UTV ÚCV. 

Článok 5  
Lektori UTV ÚCV 

 
1. Výučbu na UTV ÚCV zabezpečujú vysokoškolskí učitelia alebo odborníci z praxe (ďalej 

len „lektori“). 
2. Za výber lektorov zodpovedá odborný garant vzdelávacieho programu alebo modulu, ak je 

určený alebo koordinátor príslušného programu alebo modulu. 
3. Lektor UTV ÚCV vykoná všetky činnosti podľa dohody s koordinátorom UTV ÚCV resp. 

riaditeľom ÚCV, najmä vykoná prednášku na požadovanej úrovni podľa harmonogramu 
štúdia, vypracuje učebný text a zoznam odporúčanej literatúry. Po dohode s koordinátorom 
z prednášaného obsahu pripraví témy záverečných prác na záverečné hodnotenie. 

4. Lektor UTV ÚCV má právo zapojiť študentov UTV ÚCV do vedecko-výskumnej a ďalšej 
činnosti ÚCV v rozsahu dohodnutom so študentmi  a  ÚCV.  Výstupy z vedecko-výskumnej  
činnosti sú na UTV ÚCV. 

 

Článok 6  
Štúdium na UTV ÚCV 

 
1. Štúdium na UTV ÚCV trvá jeden až tri roky v závislosti od zvoleného vzdelávacieho 

programu alebo modulu a je rozdelené na semestre. Jeden semester tvorí spolu najmenej 
20 vyučovacích hodín (15 vyučovacích hodín v pobočkách UTV ÚCV) vo forme prednášok, 
seminárov, konzultácií ako aj praktických cvičení a exkurzií, ak učebný plán neurčí inak. 

2. Na základe prihlášky (písomnej alebo elektronickej) na záujmové štúdium na UTV ÚCV sú 
uchádzači prijatí, ak splnia nasledovné podmienky: 
a) majú ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 
b) dosiahli stanovený minimálny vek pre jednotlivé vzdelávacie programy alebo moduly 

(pre osoby ZŤP je minimálny vek pre všetky vzdelávacie programy a moduly 45 rokov), 
c) nie je naplnená maximálne stanovená kapacita študijnej skupiny, 
d) zaplatili poplatok za štúdium na UTV ÚCV. Prijímacie skúšky sa nekonajú. 

3. K prihláške na štúdium je potrebné doložiť aj podpísané Vyhlásenie, že bol uchádzač 
oboznámený s Podmienkami spracúvania osobných údajov a že bol poučený o právach 
dotknutej  osoby  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, ako aj že sa oboznámil so základnými pravidlami, ktoré platia na 
UTV ÚCV. S osobnými údajmi sa nakladá v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a vyššie uvedeným nariadením EÚ. 

4. Študent sa môže prihlásiť aj na viac ako jeden vzdelávací program alebo modul. ÚCV však 
študentovi negarantuje, že nedôjde ku kolízii rozvrhov jednotlivých vzdelávacích 
programov alebo modulov. 

5. Výšku poplatku za štúdium na UTV ÚCV schvaľuje rektor na základe návrhu riaditeľa ÚCV. 
Výška poplatku sa odvíja od nákladov  na  vyučovanie  v jednom  vzdelávacom  programe  
alebo module počas  jedného  akademického  roka.  Poplatky  za  štúdium  sú  uvedené v 
Cenníku určujúcom výšku poplatkov za štúdium na UTV ÚCV. 

6. Osoby ZŤP hradia za štúdium na UTV ÚCV nižší poplatok aj v prípade, že ešte pracujú. Sú 
však povinné pri prihlásení sa na štúdium predložiť koordinátorovi UTV ÚCV preukaz ZŤP 
k nahliadnutiu. 

7. Podmienky vrátenia poplatku za štúdium z dôvodu odhlásenia sa zo štúdia sú súčasťou 
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Cenníka určujúceho výšku poplatkov za štúdium na UTV ÚCV. 
8. Akademický rok začína slávnostným otvorením akademického roka UTV ÚCV a končí 

slávnostnou promóciou absolventov UTV ÚCV. 
9. Koordinátor UTV ÚCV vydá na prvej alebo druhej prednáške každému študentovi prvého 

ročníka index, do ktorého sú zaznamenávané výsledky hodnotenia za jednotlivé semestre. 
Študent je povinný vyplniť si v indexe svoje osobné údaje a nalepiť svoju fotografiu, inak 
nie je index platný. V prípade,  že študent má platný index z predchádzajúceho štúdia   na 
UTV ÚCV, výsledky štúdia sa zaznamenávajú doň. 

10. Záverečné hodnotenie sa uskutočňuje ústne alebo písomne. Koná sa na konci každého 
semestra.  Výsledok  hodnotenia  (vyhovel/nevyhovel)  zaznamená   hodnotiaci   lektor do 
indexu študenta a do skúšobnej správy. Skúšobnú správu pripraví koordinátor UTV ÚCV 
každému lektorovi pred konaním záverečného hodnotenia. 

11. Ak študent splní učebným plánom predpísané podmienky pre ukončenie 3-ročného 
vzdelávacieho programu alebo úspešne absolvuje 3 roky štúdia počítačových 
programov/modulov, UNIZA mu odovzdá na slávnostnej promócii osvedčenie 
o absolvovaní vzdelávania. 

12. Študent prestáva byť študentom UTV ÚCV ak: 
a) úspešne ukončil štúdium vo zvolenom vzdelávacom programe alebo module, 
b) neabsolvoval úspešne záverečné hodnotenie, 
c) sa nezúčastnil 5 po sebe nasledujúcich prednášok v danom vzdelávacom programe 

alebo module bez adekvátneho písomne podloženého ospravedlnenia, ktoré 
preukazuje objektívnu nemožnosť študenta zúčastniť sa prednášky, 

d) bol vylúčený zo štúdia rozhodnutím rektora UNIZA (alebo ním povereného prorektora 
pre vzdelávanie) na základe vážneho porušenia Štatútu Univerzity tretieho veku alebo 
inej závažnej skutočnosti. 

13. Študent je povinný vopred oznámiť svoju neúčasť na výučbe koordinátorovi UTV ÚCV, 
najmä v prípade, že sa nemôže zúčastniť na viac ako troch prednáškach. 

14. V prípade, ak študujúci nenastúpi na štúdium do ďalšieho ročníka, štúdium preruší alebo 
zanechá, vrátenie poplatku za štúdium sa riadi  Cenníkom  určujúcim  výšku  poplatkov za 
štúdium na UTV ÚCV. 

15. Štúdium v 2- a 3-ročných vzdelávacích programoch vždy začína prvým ročníkom, nie je 
možné prihlásiť sa na štúdium do druhého alebo tretieho ročníka. 

16. Prijať uchádzača na štúdium je vo výnimočných prípadoch možné aj po slávnostnom 
otvorení akademického roka UTV ÚCV, najneskôr však do 30. októbra príslušného roka. 
Dodatočné prijatie na štúdium je možné aj v prípade, že študijná skupina má menej než 15 
študentov. 

 

Článok 7 
Práva a povinnosti študentov UTV ÚCV 

 
1. Študenti majú právo: 

a) zúčastňovať sa výučby podľa učebného plánu a akcií organizovaných študijnou 
skupinou, 

b) zapojiť  sa  do  vedecko-výskumnej  a inej  činnosti  UNIZA  po  vzájomnej  dohode    s 
vedením UNIZA, vyučujúcimi a ÚCV. 

2. Študenti majú povinnosť: 
a) aktívne sa zúčastňovať na prednáškach a ďalších študijných aktivitách, plniť študijné 

povinnosti, individuálnym štúdiom dopĺňať a rozširovať nadobudnuté vedomosti, 
b) podľa  svojich  možností  prispievať  k vytváraniu  vhodného  študijného  prostredia    v 

skupine, najmä pri organizovaní kultúrneho a spoločenského života skupiny. 
3. Odovzdaním záverečnej práce, ktorú študenti vypracujú v rámci svojho štúdia na UTV 

ÚCV, vyjadrujú súhlas s použitím svojich prác v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský 
zákon v znení neskorších predpisov a jeden odovzdaný originál záverečnej práce je 
majetkom ÚCV. 
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Článok 8 
Ochrana autorských práv 

 
1. Fotografovanie, zvukové nahrávky a videozáznamy nie sú bez súhlasu lektora/ 

koordinátora UTV ÚCV počas výučby dovolené. 
2. Rozmnožovanie rozdaných študijných materiálov je bez povolenia UTV ÚCV zakázané. 
3. Kopírovanie sofvérových produktov z počítačov v učebniach alebo evidovaných v majetku 

ÚCV je z licenčných dôvodov zakázané. 

 
 

Článok 9 
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní 

 
1. UTV ÚCV sa aktívne venuje dobrovoľníctvu vo vzdelávaní, do ktorého sú aktívne zapájaní 

najmä študenti UTV ÚCV. 
2. Dobrovoľnícka činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je činnosť vykonávaná na 
základe slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu pre  inú osobu   a s jej súhlasom 
v jej prospech alebo vo verejný prospech. Na pôde ÚCV dobrovoľnícku činnosť   upravuje    
Manuál    o dobrovoľníckom    programe    vypracovaný    v súlade   s ukazovateľmi Značky 
kvality zavedenej Platformou dobrovoľníckych centier. 

3. Dobrovoľnícka činnosť je vedená koordinátorom dobrovoľníkov, ktorý je zamestnancom 
ÚCV. 

 

Článok 10  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento štatút ruší a nahrádza Smernicu č. 83 - Štatút Univerzity tretieho veku zo dňa 

06.08.2009 v znení jeho neskorších dodatkov. 
2. Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v Akademickom senáte UNIZA, t. j. 

28.10.2019 a účinnosť dňom jeho zverejnenia. 
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom schválenia Akademickým senátom UNIZA, t. j. dňa 

8.6.2020 a účinnosť dňom jeho zverejnenia.  
 
V Žiline dňa 8.6.2020 

 
 
 
 

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

predseda Akademického senátu UNIZA  rektor UNIZA 


