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PRÍKAZ DEKANA č. 15/2021 
 

 o tvorbe poradovníkov študentov na účely priznávania motivačného štipendia  
na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2021/2022  

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 

Účelom vydania tohto príkazu je špecifikovať postupy pri vytváraní poradovníkov študentov na 
účely priznávania motivačného štipendia na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej 
„SvF UNIZA“) v súlade so Smernicou UNIZA č. 108 štipendijný poriadok a článku 4 Príkazu  
dekana č. 13/2021 o priznávaní štipendií na SvF UNIZA v akademickom roku 2021/2022.  

 
Článok 2 

Tvorba poradovníkov pre priznanie prospechového štipendia 
 
1. Prospechové štipendiá priznáva dekan študentom SvF UNIZA, ktorí v akademickom roku 

2021/2022 študujú v dennej forme štúdia 1. a 2. stupňa na základe výsledkov štúdia v 
predchádzajúcom akademickom roku 2020/2021 (ak študent v tomto roku nemal prerušené 
štúdium). Prospechové štipendium sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal. 

2. Prospechové štipendium sa priznáva najviac 10 % študentov 1. a 2. stupňa v dennej forme 
štúdia. 

3. 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.  

4. 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.  

5. Na SvF UNIZA sa pre ods. 4 písm. a) stanovuje v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia 
v dennej forme získanie minimálne 60 kreditov na akademický rok zo všetkých zapísaných 
predmetov. 

6. Na SvF UNIZA sa pre ods. 4 písm. b) stanovuje v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia 
v dennej forme vážený študijný priemer známok zo všetkých zapísaných predmetov podľa 
počtu študentov a ich študijných výsledkov v súlade s ods. 2 (najviac 10% študentov). 

7. Na základe kritérií uvedených v ods. 5 a 6 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. 4 písm. c), d). 

8. Do poradovníkov nie sú zaradení študenti, ktorí prešli novým prijímacím konaním a pri zápise   
im boli uznané povinnosti z predchádzajúceho štúdia ani študenti, ktorí sú zapísaní v rovnakom 
nominálnom ročníku ako v predchádzajúcom akademickom roku. 

9. Poradovníky študentov podľa ods. 5 a ods. 6 sa vytvoria zvlášť pre jednotlivé stupne 
vysokoškolského štúdia v dennej forme.  

10. Prospechové štipendiá sa priznajú študentom s najlepšími umiestneniami v 
poradovníkoch, vytvorených podľa ods. 5 a ods. 6 v súlade s ods. 2 (najviac 10% študentov). 
11. Prospechové štipendium sa priznáva jednorazovo, obvykle v mesiaci november.  
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12. Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané prospechové štipendium, sa s 
rešpektovaním zákona o ochrane osobných údajov zverejní v členení podľa stupňa štúdia a 
študijných skupín na úradnej výveske fakulty. 

 
Článok 3 

Tvorba poradovníkov pre priznanie odborového štipendia 
 

1. 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. Odborové štipendium sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal. 

2. Poradovník študentov pre priznanie odborového štipendia sa na SvF UNIZA vytvorí pre 
študijný odbor „stavebníctvo“.  

3. Študentom bakalárskych študijných programov v prvom roku štúdia môže byť priznané 
odborové štipendium, ak študent skončil štúdium na strednej škole v predchádzajúcom 
školskom roku 2020/2021. Pre určenie poradia sa posudzujú jeho výsledky z posledného 
školského roku štúdia na strednej škole, ktoré nezahŕňajú výsledky z maturitnej skúšky.  

4. Študentom inžinierskych študijných programov v prvom roku štúdia môže byť priznané 
odborové štipendium, ak študent skončil štúdium bakalárskeho študijného programu v 
predchádzajúcom akademickom roku 2020/2021. Na určenie poradia sa posudzujú jeho 
výsledky za štúdium bakalárskeho študijného programu.  

5. Odborové štipendium môže byť priznané študentovi v každom roku štúdia v rámci 
štandardnej dĺžky štúdia len jedenkrát.  

6. Poradovníky študentov pre priznanie odborového štipendia sa na SvF UNIZA vytvoria na 
základe výsledkov predchádzajúceho štúdia zvlášť pre jednotlivé stupne vysokoškolského 
štúdia, zvlášť pre jednotlivé roky štúdia pre dennú formu štúdia.  

7. Do poradovníkov nie sú zaradení študenti, ktorí prešli novým prijímacím konaním a pri 
zápise im boli uznané povinnosti z predchádzajúceho štúdia ani študenti, ktorí sú zapísaní 
v rovnakom nominálnom ročníku ako v predchádzajúcom akademickom roku. 

8. Výsledky predchádzajúceho štúdia na zaradenie do poradovníka sa na SvF UNIZA pre 
jednotlivé stupne a roky štúdia stanovujú nasledovne: 

a. 1. ročník bakalárskeho štúdia: aritmetický priemer známok z koncoročného 
vysvedčenia v poslednom ročníku strednej školy do 2,50, 

b. 2. ročník bakalárskeho štúdia: minimálne 40 kreditov za predchádzajúci akademický 
rok a zároveň vážený študijný priemer za 1. ročník do 2,50, 

c. 3. ročník bakalárskeho štúdia: minimálne 50 kreditov za predchádzajúci akademický 
rok a zároveň vážený študijný priemer za 1. a 2. ročník do 2,50, 

d. 4. ročník bakalárskeho štúdia: minimálne 50 kreditov za predchádzajúci akademický 
rok a zároveň vážený študijný priemer za 1., 2. a 3.  ročník do 2,50, 

e. 1. ročník inžinierskeho štúdia: minimálne 50 kreditov za predchádzajúci akademický 
rok a zároveň vážený študijný priemer za celé bakalárske štúdium do 2,30, 

f. 2. ročník inžinierskeho štúdia: minimálne 50 kreditov za predchádzajúci akademický 
rok a zároveň vážený študijný priemer za 1. ročník do 1,90. 

Do stanoveného limitu sa nezapočítavajú kredity za uznané povinnosti a kredity za splnené 

prenesené povinnosti z predchádzajúceho akademického roka.  

Aritmetický priemer známok a vážené študijné priemery môžu byť upravené v závislosti od 

počtu študentov a ich študijných výsledkov v súlade s ods. 1 (najviac 50% študentov). 

9. Odborové štipendium sa priznáva jednorazovo, obvykle v mesiaci november. 
10. Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané odborové štipendium, sa s 

rešpektovaním zákona o ochrane osobných údajov zverejní v členení podľa stupňa štúdia, 
rokov štúdia a študijných skupín na úradnej výveske fakulty. 
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Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Príkaz dekana nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom jeho zverejnenia . 
 

 

V Žiline dňa 21.10.2021 

                              ______________________________ 
    prof. Ing. Marián Drusa, PhD. 

         dekan SvF UNIZA 


