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PRÍKAZ DEKANA č. 14/2021 
 

 o študentských vedeckých silách na SvF UNIZA v akademickom roku 2021/2022  
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom vydania tohto príkazu je stanovenie podmienok činnosti študentov – študentských 
vedeckých síl (ďalej len „ŠVS“)  – na katedrách Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
(ďalej len „SvF UNIZA“) v akademickom roku 2021/2022 a úprava spôsobu ich odmeňovania. 

 
 

Článok 2 
ŠVS  na  SvF UNIZA v akademickom roku 2021/2022 

 

1. V akademickom roku 2021/2022 je na SvF UNIZA k dispozícii 8 miest ŠVS, o ktoré sa môžu 
uchádzať študenti študijných programov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia SvF UNIZA 
v dennej forme (zapísaní do príslušného nominálneho ročníka štúdia). 

2. Maximálny počet študentov prijatých na miesta ŠVS je uvedený v tabuľke 1.  
 

Tab. 1 – Počet miest ŠVS na SvF UNIZA v akademickom roku 2021/2022 

Pracovisko SvF UNIZA 
Maximálny počet študentov prijatých  
na miesto študentskej vedeckej sily 

Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva   1 

Katedra geodézie 1 

Katedra geotechniky 1 

Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu 1 

Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej 
matematiky 

1 

Katedra stavebných konštrukcií a mostov 1 

Katedra technológie a manažmentu stavieb 1 

Katedra železničného staviteľstva a traťového 
hospodárstva 

1 

 

Článok 3 
Prihlasovanie a výber uchádzačov na miesta ŠVS  

 

1. Študent odovzdá, príp. elektronicky odošle, vyplnenú prihlášku vedúcemu katedry, na ktorej sa 
uchádza o miesto ŠVS. Formulár prihlášky  je prílohou č. 1 tohto príkazu a je zverejnený na 
http://svf.uniza.sk v sekcii  Študenti -> Všeobecné informácie -> Študentské vedecké sily.  

2. Prihlášky s neúplnými údajmi o uchádzačovi nebudú akceptované. 

3. Termín podania prihlášky je najneskôr 15. októbra 2021. 



 
 
4. Vedúci katedry odovzdá všetky prihlášky uchádzačov o prácu ŠVS na príslušnej katedre na 

Referát vzdelávania SvF UNIZA. Súčasťou každej prihlášky je písomné stanovisko vedúceho 
katedry k výberu uchádzačov.  

5. Výsledok výberu uchádzačov bude zverejnený na http://svf.uniza.sk najneskôr 20. októbra 
2021. 

6. Úspešní uchádzači budú pracovať na miestach ŠVS na príslušných katedrách od 21. októbra 
2021 do 20. mája 2022 na základe písomného rozhodnutia dekana SvF UNIZA. Prácu možno 
vykonávať  podľa dohody na príslušnej katedre prezenčne alebo dištančne. 

 

Článok 4 
Odmeňovanie študentov na miestach ŠVS 

  

1. Za  vykonanú činnosť bude ŠVS vyplatené  štipendium z vlastných zdrojov fakulty v súlade 
s Príkazom dekana č. 13/2021, čl. 5 bod 6e) o priznávaní štipendií nasledovne: 
a) vo februári roku 2022 za činnosti  vykonané v mesiacoch október, november a december 

2021 a január 2022, 
b) v júni roku 2022 za činnosti vykonané v mesiacoch február, marec, apríl a máj 2022. 

2. ŠVS odpracuje maximálne 20 hodín/mesiac.  

3. Štipendium za činnosť ŠVS  je maximálne 35 EUR/mesiac. 

4. Výkaz so stručným popisom pracovnej činnosti  a dĺžkou odpracovaného  času  potvrdí písomne 
vedúci príslušnej katedry v termínoch uvedených v bode 1 článku 4. 

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Súčasťou tohto príkazu je Príloha č. 1 Prihláška študenta na prácu ŠVS. 
2. Príkaz nadobúda platnosť dňom podpisu dekana  a účinnosť dňom jeho zverejnenia. 
 

 

V Žiline dňa 30. septembra 2021 

 

 

prof. Ing. Marián Drusa, PhD. , v. r. 

        dekan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://svf.uniza.sk/subory/August_2021/2021_13_prikaz_dekana_priznavanie_stipendii_2021_2022.pdf
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                                                      Príloha č. 1 k Príkazu dekana č. 14/2021 

 

Prihláška študenta na prácu študentskej vedeckej sily v akademickom roku 2021/2022 na  

Katedre .................................................................... SvF UNIZA 

 

Informácie o uchádzačovi: 

Meno a priezvisko:  

  

Stupeň štúdia:  

  

Študijný program:  

  

Nominálny ročník štúdia:  

  

Číslo študijnej skupiny:  

  

Poštová adresa:  

  

Telefón:  

  

E-mail (univerzitný):  

  

Číslo bankového účtu 
(v tvare IBAN): 

 

 

 
V Žiline .................. 2021 

  

  
podpis  

uchádzača o miesto študentskej 
vedeckej sily 

Vyjadrenie vedúcej / vedúceho katedry: 

V Žiline .................. 2021   

  
podpis vedúceho katedry 

 

Vyjadrenie dekana SvF UNIZA: 


