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Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

1. V tomto príkaze sú stanovené pravidlá priznávania motivačných štipendií a štipendií 
z vlastných zdrojov fakulty pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej 
a v externej forme v akademickom roku 2019/2020 na Stavebnej fakulte Žilinskej univer-
zity v Žiline (ďalej len ‚SvF UNIZA‘). 

2. Poskytovanie štipendií študentom bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študij-
ných programov, ktoré sa uskutočňujú na SvF UNIZA upravuje Smernica UNIZA č. 108 
Štipendijný poriadok v aktuálnom znení. 

3. Študentom môžu byť priznané štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu a z vlastných 
zdrojov fakulty: 
a) sociálne štipendium podľa § 96 zákona č. 131/2002 Z. z. v vysokých školách 

v aktuálnom znení (ďalej len ‚zákon‘), 
b) motivačné štipendium podľa § 96a zákona, 
c) štipendium z vlastných zdrojov fakulty podľa § 97 zákona. 

4. Štipendium podľa bodu 3 písm. b) a c) tohto článku môže byť priznané buď ako jednora-
zové, alebo ako mesačná finančná čiastka, vyplácaná počas stanoveného časového ob-
dobia v rámci jedného akademického roka. Štipendium podľa bodu 3 písm. a) tohto 
článku je vyplácané ako mesačná finančná čiastka, vyplácaná počas stanoveného časo-
vého obdobia v rámci jedného akademického roka. 

5. SvF UNIZA vydá rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia, resp. štipendia 
z vlastných zdrojov fakulty, v ktorom uvedie výšku a odôvodnenie priznania. 

6. Študent, ktorému je priznané štipendium, je povinný mať zriadený bankový účet a pri 
zápise na štúdium, ale aj v prípade jeho zmeny, aktualizovať jeho údaje v tvare IBAN 
v akademickom  informačnom  systéme UNIZA. 

7. V prípade, že študent, ktorému bolo pridelené motivačné štipendium alebo štipendium 
z vlastných zdrojov, toto štipendium odmietne, alebo nesplní podmienky stanovené 
v ods. 6 tohto článku v stanovenom termíne, štipendium mu nebude priznané, bude pri-
znané ďalšiemu študentovi v poradí, ktorý podmienky splní. 

 

Článok 2 
Priznávanie sociálneho štipendia 

1.  Priznávanie sociálneho štipendia je vykonávané v súlade s článkom č. 3 Smernice UNIZA 
č. 108 Štipendijný poriadok v aktuálnom znení. 

2.  Sociálne štipendium sa poskytuje z dotácie zo štátneho rozpočtu študentom bakalár-
skeho a inžinierskeho štúdia v dennej forme na SvF UNIZA v súlade s § 96 ods. 1 až 7 zá-
kona a podľa súvisiacich predpisov. 

3. O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor UNIZA. 

4. Na sociálne štipendium má študent SvF UNIZA, ktorý spĺňa príslušné kritériá, právny nárok.  

 

Článok 3 
Priznávanie motivačného štipendia 

1.  Priznávanie motivačného štipendia je vykonávané v súlade s článkom č. 4 Smernice 
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UNIZA č. 108 Štipendijný poriadok v aktuálnom znení. 

2. Motivačné štipendiá sa priznávajú študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 
v dennej a externej forme na SvF UNIZA v súlade s § 96a zákona z prostriedkov dotácie 
zo štátneho rozpočtu. Postup na podávanie návrhov na priznanie motivačných štipendií 
študentom SvF UNIZA upravuje aj platné metodické usmernenie UNIZA. 

3.  Motivačné štipendium sa priznáva ako: 
a)  odborové štipendium, 
b)  prospechové štipendium, 
c)  mimoriadne štipendium. 

4. Odborové štipendium sa účelovo priznáva najviac 50 % študentov študijných programov 
SvF UNIZA v študijných odboroch určených v Metodike podľa § 89, ods. 8. zákona na zá-
klade analýz a prognóz vývoja trhu práce so zohľadnením študijných výsledkov 
z predchádzajúceho štúdia.  

5. Odborové štipendium sa priznáva jednorazovo, obvykle v mesiaci november. 

6. Prospechové a mimoriadne štipendium sa priznáva najviac 10 % študentov SvF UNIZA 
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme. Výšku prospechových a 
mimoriadnych štipendií v dennej a externej forme štúdia určuje v súlade s § 96a, ods. 3 
zákona dekan SvF UNIZA s ohľadom na čiastku, pridelenú na tento účel v rozpočte.  

7. Prospechové štipendium sa priznáva jednorazovo, obvykle v mesiaci november. 

8. Mimoriadne štipendium sa priznáva za vynikajúce výsledky alebo za úspešnú reprezen-
táciu SvF UNIZA, UNIZA alebo Slovenskej republiky v študijnej, výskumnej, vedeckej, 
umeleckej, športovej činnosti, za dlhodobo vynikajúce plnenie študijných povinností, 
alebo za ďalšie, zreteľa hodné, skutočnosti. Návrhy na priznanie mimoriadneho štipen-
dia podávajú zamestnanci jednotlivých súčastí UNIZA a študenti UNIZA, prípadne aj iné 
osoby, ktoré majú vedomosť o výsledkoch študentov, ktoré by mali byť ocenené mimo-
riadnym štipendiom. 

9. Mimoriadne štipendium sa obvykle priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala sku-
točnosť, za ktorú sa priznáva, alebo najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom 
príslušný akademický rok končí. 

10.  Na motivačné štipendium študent nemá právny nárok. 

 

Článok 4 
Priznávanie štipendia z vlastných zdrojov fakulty 

1.  Priznávanie štipendia z vlastných zdrojov fakulty je vykonávané v súlade s článkom č. 5 
Smernice UNIZA č. 108 Štipendijný poriadok v aktuálnom znení. 

2. Štipendiá z vlastných zdrojov fakulty priznáva dekan SvF UNIZA v termínoch podľa po-
treby (spravidla maximálne 2 krát za semester). Štipendium môže byť priznané aj absol-
ventom štúdia do 90 dní od riadneho skončenia štúdia. 

3. Štipendiá z vlastných zdrojov sa priznávajú za vynikajúce výsledky alebo za úspešnú re-
prezentáciu SvF UNIZA, UNIZA alebo Slovenskej republiky vo vedeckej, umeleckej, 
športovej činnosti, za dlhodobo vynikajúce plnenie študijných povinností, za obzvlášť 
kvalitnú záverečnú prácu alebo za ďalšie, zreteľa hodné skutočnosti. Štipendium 
z vlastných zdrojov zahŕňa aj Ceny dekana príslušnej fakulty a rektora, ktoré sa priznáva-
jú pri ukončení štúdia za vynikajúce výsledky absolventov najmä v študijnej oblasti. Ná-
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vrhy na priznanie štipendia z vlastných zdrojov podávajú zamestnanci jednotlivých sú-
častí UNIZA a študenti UNIZA, prípadne aj iné osoby, ktoré majú vedomosť o výsledkoch 
študentov, ktoré by mali byť ocenené štipendiom. 

4. Výšku a počet štipendií z vlastných zdrojov fakulty určuje dekan SvF UNIZA.  

5. Na štipendium z vlastných zdrojov fakulty nemá študent právny nárok. 

6. Štipendium z vlastných zdrojov fakulty môže byť študentom SvF UNIZA poskytnuté za: 

a)  výborné študijné výsledky (Cena dekana SvF UNIZA): 
― v bakalárskom štúdiu: 170,00 EUR 

štipendium bude priznané a vyplatené študentovi, ktorý vykonal štátnu skúšku 
s klasifikáciou „výborne“ a počas štúdia dosiahol celkový vážený priemer známok 
maximálne 1,50 (v študijných programoch akreditovaných po 1. 1. 2013 vrátane 
hodnotenia všetkých predmetov štátnych skúšok) a počas celého štúdia nebol 
hodnotený horšou známkou ako C, 

― v inžinierskom štúdiu: 340,00 EUR 
štipendium bude priznané a vyplatené študentovi, ktorý vykonal štátnu skúšku 
s klasifikáciou „výborne“ a počas štúdia dosiahol celkový vážený priemer známok 
maximálne 1,30 (v študijných programoch akreditovaných po 1. 1. 2013 vrátane 
hodnotenia všetkých predmetov štátnych skúšok) a počas celého štúdia nebol 
hodnotený horšou známkou ako C; 

b)  úspešné vypracovanie a obhajobu práce v súťaži Študentskej vedeckej a odbornej čin-
nosti (ďalej len ‚ŠVOČ‘, fakultné kolo): 
― 1. miesto:  120,00 EUR za prácu ŠVOČ, 
― 2. miesto: 80,00 EUR  za prácu ŠVOČ, 
― 3. miesto: 40,00 EUR za prácu ŠVOČ; 

c)  úspešnú športovú reprezentáciu SvF UNIZA: 
štipendium bude priznané a vyplatené iba študentovi, ktorý bol odporučený Ústa-
vom telesnej výchovy UNIZA, a to v závislosti od jeho dosiahnutých športových vý-
sledkov; výšku štipendia stanoví na základe finančných možností fakulty dekan SvF 
UNIZA; 

d)  úspešné absolvovanie zahraničného študijného pobytu: 
― študijný pobyt absolvovaný na zahraničnej vzdelávacej inštitúcii (okrem Českej 

republiky alebo Poľskej republiky): 200,00 EUR 
― študijný pobyt absolvovaný na zahraničnej vzdelávacej inštitúcii v Českej republi-

ke alebo v Poľskej republike: 100,00 EUR 

štipendium bude priznané a vyplatené iba študentovi, ktorý vycestoval na študij-
ný pobyt typu ERASMUS+, absolvoval ho v predpísanom časovom a študijnom 
rozsahu, t. j. úspešne absolvoval všetky študijné povinnosti, zapísané na zahra-
ničnej vzdelávacej inštitúcii; 

e)  vedecko-výskumnú a odbornú spoluprácu na katedrách: 
― v bakalárskom alebo v inžinierskom štúdiu: 175,00 EUR 

štipendium bude priznané a vyplatené iba študentovi, ktorý spolupracuje 
s katedrou na vedecko-výskumnej a odbornej činnosti, na návrh vedúceho prí-
slušnej katedry; štipendium za vedecko-výskumnú a odbornú spoluprácu na ka-
tedrách sa priznáva jednorazovo, obvykle v mesiacoch február a jún. 
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Článok 5 
Záverečné ustanovenie 

1. Príkaz dekana SvF UNIZA nadobúda platnosť dňom podpisu a nadobúda účinnosť  
1. septembra 2019. 

2. Ruší sa príkaz dekana SvF UNIZA č. 10 / 2018 z 15. júna 2018.  

 
 
V Žiline 14. júna 2019. 

prof. Ing. Marián Drusa, PhD, v. r. 
dekan SvF UNIZA 


