
 

Spracovateľ: Pracovná pozícia kontaktnej osoby: 1 
doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.    prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť   

PRÍKAZ DEKANA č. 13/2021 
 

 o priznávaní štipendií na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline 
v akademickom roku 2021/2022  

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. V tomto príkaze sú stanovené pravidlá priznávania štipendií pre študentov bakalárskeho, 

inžinierskeho a doktorandského štúdia v dennej a v externej forme v akademickom roku 
2021/2022 na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len ‚SvF UNIZA‘). 

2. Poskytovanie štipendií študentom bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných 
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. o vysokých školách 
v aktuálnom znení (ďalej len ,zákon o VŠ’), 

b) motivačné štipendium podľa § 96a zákona, 
c) štipendium z vlastných zdrojov fakulty podľa § 97 zákona, 
d) doktorandské štipendium podľa § 54, ods. 18 zákona, 
e) tehotenské štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 96b zákona 

o VŠ. 
4. Štipendium podľa bodu 3 písm. b) c) a d) tohto článku môže byť priznané buď ako 

jednorazové alebo ako mesačná finančná čiastka, vyplácaná počas stanoveného časového 
obdobia v rámci jedného akademického roka. Štipendium podľa bodu 3 písm. a) tohto článku 
je vyplácané ako mesačná finančná čiastka, vyplácaná počas stanoveného časového 
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 v prípade 
jeho zmeny aktualizovať údaje o účte 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 priznané 
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 z prostriedkov štátneho rozpočtu sa poskytuje študentom 1. a 2. stupňa 
štúdia v dennej forme. 

3. Podmienky priznávania sociálneho štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje § 96 
ods. 1 až 8 zákona o VŠ a Vyhláška č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia 
študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov. 
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4. O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor UNIZA. 
5. Na sociálne štipendium má študent SvF UNIZA, ktorý spĺňa príslušné kritériá, právny nárok.  

 
Článok 3 

Tehotenské štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu 
 

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

2. Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu 
tehotenského, sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným 
lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov 
spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s 
prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok.  

3. Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium 
prerušené z dôvodu tehotenstva.  

4. Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. (Vláda môže ustanoviť nariadením inú 
výšku tehotenského štipendia; výška tehotenského štipendia uvedená v prvej vete stráca 
platnosť ustanovením jej výšky nariadením).  

5. Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej prílohou je 
lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným 
lekárom a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu 
tehotenského. Žiadosť s potvrdeniami študentka doručí na rektorát UNIZA, oddelenie pre 
vzdelávanie, referát sociálnych štipendií.  

6. O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor. 

 
Článok 4 

Priznávanie motivačného štipendia 
 

1. Priznávanie motivačného štipendia je vykonávané v súlade s článkom č. 5 Smernice UNIZA 
č. 108 Štipendijný poriadok v aktuálnom znení. 

2. Motivačné štipendiá sa priznávajú študentom 1. a 2. stupňa 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: 
a. pre vybrané odbory § 96a, ods. 1 písm. a) zákona o VŠ - (odborové štipendium),  
b. za vynikajúce plnenie študijných povinností § 96a, ods. 1 písm. b) zákona o VŠ – 

(prospechové štipendium),  
c. za mimoriadne výsledky § 96a, ods. 1 písm. b) zákona o VŠ - (mimoriadne štipendium)  

i. študijné, 
ii. vo výskume/vývoji,  
iii. v umeleckej činnosti,  
iv. v športovej činnosti. 

4. Rozdelenie prostriedkov pridelených fakulte v rozpočte na motivačné štipendiá schvaľuje 
Akademický senát fakulty v rámci schvaľovania rozpočtu fakulty. 

5. Odborové štipendium sa účelovo priznáva najviac 50 % študentov študijných programov SvF 
UNIZA v študijných odboroch určených v Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre 
príslušný akademický rok z MŠVVŠ podľa § 89, ods. 8. zákona o VŠ (ďalej len ,Metodika‘) na 
základe analýz a prognóz vývoja trhu práce so zohľadnením študijných výsledkov 
z predchádzajúceho štúdia.  

6. Poradovník študentov pre priznanie odborového štipendia sa vytvorí pre určené študijné 
odbory podľa Metodiky. Študentom bakalárskych študijných programov v prvom roku štúdia 
môže byť priznané motivačné štipendium podľa čl. 4 ods. 3, písm. a) (odborové), ak študent 
skončil štúdium na strednej škole v predchádzajúcom školskom roku. Pre určenie poradia sa 
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posudzujú jeho výsledky z posledného školského roku štúdia na strednej škole, ktoré 
nezahŕňajú výsledky z maturitnej skúšky. Študentom inžinierskych študijných programov v 
prvom roku štúdia môže byť priznané motivačné štipendium podľa čl. 4 ods. 3, písm. a), ak 
študent skončil štúdium bakalárskeho študijného programu v predchádzajúcom akademickom 
roku. Na určenie poradia sa posudzujú jeho výsledky za štúdium bakalárskeho študijného 
programu. Odborové štipendium môže byť priznané študentovi v každom roku štúdia v rámci 
štandardnej dĺžky štúdia len jedenkrát. 

7. Odborové štipendium sa priznáva jednorazovo, obvykle v mesiaci november. 
8. Prospechové štipendiá priznáva dekan študentom SvF UNIZA, ktorí študujú v dennej a v 

externej forme štúdia 1. a 2. stupňa na základe výsledkov štúdia v predchádzajúcom 
akademickom roku (ak študent v tomto roku nemal prerušené štúdium). 

9. Študentom v 1. stupni štúdia sa prospechové štipendium priznáva v druhom a vyššom roku 
štúdia. Študentom v 2. stupni štúdia sa prospechové štipendium priznáva v prvom a vyššom 
roku štúdia. V prvom roku štúdia 2. stupňa sa hodnotia výsledky z predchádzajúceho 
akademického roka, ak vtedy študent študoval študijný program v 1. stupni štúdia v dennej 
alebo externej forme.  

10. Výsledky štúdia za predmety povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré si študent zapísal 
prvýkrát v predchádzajúcom akademickom roku, sa posudzujú v poradí podľa:  

a. získania predpísaného počtu kreditov na akademický rok v dennej, resp. v externej 
forme štúdia zo všetkých zapísaných predmetov,  

b. váženého študijného priemeru známok zo všetkých zapísaných predmetov,  
c. váženého študijného priemeru známok povinných predmetov,  
d. počtu opakovaní skúšok.  

11. Na základe kritérií uvedených v ods. 10 písm. a), b) sa zostaví poradovník študentov. V 
prípade rovnosti vážených priemerov na konci poradovníka a tiež rovnosti v oblasti medzi 
rôznymi sadzbami štipendia sa použijú ešte kritériá podľa ods. 10 písm. c), d), prípadne 
ďalšie kritériá určené dekanom.  

12. Poradovník študentov podľa ods. 10 a 11 sa vytvorí buď pre všetkých študentov fakulty, alebo 
sa vytvoria poradovníky zvlášť pre jednotlivé študijné programy, prípadne pre jednotlivé 
stupne vysokoškolského štúdia, resp. jednotlivé roky štúdia v dennej alebo externej forme 
štúdia. O členení poradovníkov a o priznaní štipendia aj študentom externej formy štúdia 
rozhodne dekan SvF UNIZA.  

13. Prospechové štipendiá sa priznajú študentom s najlepšími umiestneniami v poradovníkoch, 
vytvorených podľa ods. 10 a ods.11. 

14. Prospechové štipendium sa priznáva jednorazovo, obvykle v mesiaci november. 
15. Mimoriadne štipendium sa priznáva za vynikajúce výsledky alebo za úspešnú reprezentáciu 

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 štipendia podávajú 
zamestnanci jednotlivých súčastí UNIZA a študenti UNIZA, prípadne aj iné osoby, ktoré majú 
vedomosť o výsledkoch študentov, ktoré by mali byť ocenené mimoriadnym štipendiom. 

16. Mimoriadne štipendiá priznáva dekan študentom SvF UNIZA na základe návrhov podaných 
do 15.októbra príslušného kalendárneho roka. Mimoriadne štipendium sa obvykle priznáva v 
akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva. 

17. Prospechové a mimoriadne štipendium sa priznáva najviac 10 % študentov 1. a 2. stupňa v 
dennej a externej forme štúdia. Výšku prospechových a mimoriadnych štipendií v dennej a 
externej forme štúdia určuje v súlade s § 96a ods. 3 zákona o VŠ dekan SvF UNIZA s 
ohľadom na čiastku pridelenú na tento účel v rozpočte. 

18. Na motivačné štipendium študent nemá právny nárok. 
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Článok 5 
Priznávanie štipendia z vlastných zdrojov fakulty 

 
1.  Priznávanie štipendia z vlastných zdrojov fakulty je vykonávané v súlade s článkom č. 6 

Smernice UNIZA č. 108 Štipendijný poriadok v aktuálnom znení. 
2. Štipendiá z vlastných zdrojov fakulty priznáva dekan SvF UNIZA v termínoch podľa potreby 

(spravidla maximálne 2 krát za semester). Štipendium môže byť priznané aj absolventom 
štúdia do 90 dní od riadneho skončenia štúdia. 

3. Štipendiá z vlastných zdrojov sa priznávajú za vynikajúce výsledky alebo za úspešnú 
reprezentáciu 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 SvF UNIZA a rektora, ktoré sa priznávajú pri ukončení štúdia za 
vynikajúce výsledky absolventov najmä v študijnej oblasti. Návrhy na priznanie štipendia 
z vlastných zdrojov podávajú zamestnanci jednotlivých súčastí 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: 175,00 EUR 
štipendium bude priznané a vyplatené študentovi, ktorý vykonal štátnu skúšku 
s klasifikáciou „výborne“ a počas štúdia dosiahol celkový vážený priemer známok 
maximálne 1,3 vrátane hodnotenia všetkých predmetov štátnych skúšok (1,4 ak aspoň 
jeden semester štúdia absolvoval v zahraničí), 

― v inžinierskom štúdiu: 350,00 EUR 
štipendium bude priznané a vyplatené študentovi, ktorý vykonal štátnu skúšku 
s klasifikáciou „výborne“ a počas štúdia dosiahol celkový vážený priemer známok 
maximálne 1,2 vrátane hodnotenia všetkých predmetov štátnych skúšok (1,4 ak aspoň 
jeden semester štúdia absolvoval v zahraničí), 

b)  úspešné vypracovanie a obhajobu práce vo fakultnom kole súťaže Študentskej vedeckej 
a odbornej činnosti: 

― 1. miesto:  150,00 EUR, 
― 2. miesto: 100,00 EUR, 
― 3. miesto: 50,00 EUR; 

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

d)  úspešné absolvovanie zahraničného študijného pobytu a zahraničnej stáže: 

― študijný pobyt alebo stáž na zahraničnej vzdelávacej inštitúcii (okrem Českej republiky 
alebo Poľskej republiky):     300,00 EUR 

― študijný pobyt alebo stáž na zahraničnej vzdelávacej inštitúcii v Českej republike alebo 
v Poľskej republike:     150,00 EUR 

štipendium bude priznané a vyplatené iba študentovi, ktorý vycestoval na študijný 
pobyt alebo stáž typu ERASMUS+, absolvoval ho v predpísanom časovom a študijnom 
rozsahu, t. j. úspešne absolvoval všetky študijné povinnosti, zapísané na zahraničnej 
vzdelávacej inštitúcii; 

e)  vedecko-výskumnú a odbornú spoluprácu na katedrách: 

― v bakalárskom a v inžinierskom štúdiu:  max. 280,00 EUR / ak. rok 

štipendium bude priznané a vyplatené iba študentovi, ktorý spolupracuje s katedrou na 
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vedecko-výskumnej a odbornej činnosti, na návrh vedúceho príslušnej katedry; štipendium za 
vedecko-výskumnú a odbornú spoluprácu na katedrách sa priznáva raz za semester, obvykle 
v mesiacoch február a jún. 

 
 

Článok 6 
Štipendium študentov študijných programov doktorandského štúdia v dennej forme 

 

1. Študentom študijných programov doktorandského štúdia v dennej forme poskytuje UNIZA 
štipendium podľa § 54 zákona o VŠ.  

2. Štipendium študentom študijných programov doktorandského štúdia v dennej forme priznáva 
dekan SvF UNIZA.  

3. Počas prerušenia štúdia sa študentom študijného programu doktorandského štúdia 
štipendium neposkytuje 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenie 

1. Príkaz dekana SvF UNIZA nadobúda platnosť dňom podpisu a nadobúda účinnosť  
1. septembra 2021. 

2. Ruší sa príkaz dekana SvF UNIZA č. 12 / 2020 z 10. júla 2020.  

 

 

 

 
 

V Žiline dňa 27. augusta 2021 

 

 

 

 

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

dekan SvF UNIZA 

 
 

 


