ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Metodické usmernenie č. 2/2013
k smernici č. 108 - Štipendijný poriadok
(podávanie návrhov pre priznanie motivačných štipendií študentom Žilinskej univerzity
v Žiline)

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Metodické usmernenie upravuje postup pre podávanie návrhov pre priznanie motivačných
(prospechových, mimoriadnych a odborových) štipendií študentom Žilinskej univerzity v Žiline
(ďalej ŽUŽ) v súlade s §96a Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VŠ“) a Smernice č.108Štipendijný poriadok ŽU v Žiline (ďalej len „Smernica“). Špecifikuje činnosti a kategórie, za
ktoré je možné navrhovať mimoriadne štipendium študentom ŽUŽ v Žiline (činnosti členov
študentských záujmových organizácií, kategórie a výkonové úrovne športovcov a pod.).
Prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na motivačné štipendiá sa rozdelia na študijné programy
uskutočňované na fakultách ŽUŽ (fakultné študijné programy) a celouniverzitné študijné
programy ŽUŽ v pomere počtu zapísaných študentov študijných programov 1. a 2. stupňa
v dennej a externej forme štúdia. Na tieto účely je vytvorený štipendijný fond, kde sa okrem
prostriedkov z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ“)
vkladajú príslušné prostriedky zo školného, prípadne ďalšie prostriedky.

Článok 2
Prospechové štipendium
1. Prospechové štipendium sa priznáva študentovi študijného programu v druhom roku štúdia
alebo v ďalšom roku štúdia študujúcemu v dennej a externej forme štúdia za vynikajúce
plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak neštuduje študijný
program tretieho stupňa, nemal počas predchádzajúceho akademického roku prerušené
štúdium a neprekročil štandardnú dĺžku štúdia.
2. Prospechové štipendium sa priznáva jednorazovo, obvykle v mesiaci november.
3. Prospechové štipendium sa priznáva aj študentovi, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej
republike, ak splnil určené podmienky.
4. O prospechové štipendium študent nežiada. Študentovi, ktorému sa prizná prospechové
štipendium sa vydá osobitné rozhodnutie o priznaní štipendia. Zoznam študentov, ktorým

bolo priznané prospechové štipendium, sa s rešpektovaním zákona o ochrane osobných
údajov zverejní v členení podľa skupín na úradných výveskách univerzity/fakulty.
5. Študentom študijných programov v 1. stupni štúdia sa prospechové štipendium priznáva
v druhom a vyššom roku štúdia. Študentom študijných programov v 2. stupni štúdia sa
prospechové štipendium priznáva v prvom a vyššom roku štúdia. V prvom roku štúdia
študijného programu 2. stupňa sa hodnotia výsledky z predchádzajúceho akademického roka,
ak vtedy študent študoval študijný program 1.stupňa štúdia v dennej alebo externej forme
štúdia.
6. Výsledky štúdia v predmetoch povinných, povinne voliteľných i výberových, ktoré si študent
zapísal za predchádzajúci akademický rok, sa posudzujú v poradí podľa:
a) získania predpísaného počtu kreditov na akademický rok v dennej, resp.v v externej
forme štúdia zo všetkých zapísaných predmetov. Započítavajú sa kredity za všetky novo
zapísané a splnené predmety v posudzovanom období zaradené v študijnom programe,
t.j. za neprenesené predmety povinné, povinne voliteľné i výberové, bez ohľadu na to,
pre ktorý ročník štúdia sú v študijnom pláne uvedené
b) váženého priemeru známok zo všetkých zapísaných predmetov,
c) váženého priemeru známok z povinných predmetov,
d) počtu opakovaní skúšok.
7. Na základe kritérií uvedených v ods. 6 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. 6 písm. c), d), prípadne ďalšie
kritériá určené rektorom ŽUŽ / dekanom ŽUŽ.
8. Poradovník študentov podľa ods. 6 a 7 sa vytvorí buď pre všetkých študentov ŽU/fakulty,
alebo sa vytvoria poradovníky zvlášť pre jednotlivé študijné programy, prípadne pre
jednotlivé roky štúdia. O členení poradovníkov rozhodne rektor/dekan na začiatku
akademického roka.
9. Prospechové štipendiá sa priznajú študentom s najlepšími umiestneniami v
poradovníku/poradovníkoch, vytvorených podľa ods. 7 / ods.8. O počte a výške priznaných
prospechových štipendií rozhodne rektor ŽUŽ / dekan ŽUŽ príslušnej fakulty ŽUŽ na
začiatku akademického roka tak, aby bola vyčerpaná čiastka určená na prospechové štipendiá
v rozpočte ŽUŽ / fakulty ŽUŽ.
Článok 3
Mimoriadne štipendium
1.

Mimoriadne štipendiá priznáva rektorka ŽUŽ študentom celouniverzitných študijných
programov a dekan fakulty ŽUŽ študentom študujúcim fakultné študijné programy v dennej
a externej forme štúdia v štandardnej dĺžke štúdia, v termínoch podľa potreby, maximálne 2
krát za semester, ak neštuduje študijný program tretieho stupňa, nemal počas
predchádzajúceho akademického roku prerušené štúdium a neprekročil štandardnú dĺžku
štúdia

2. Mimoriadne štipendiá sa priznávajú za vynikajúce výsledky alebo za úspešnú reprezentáciu
fakulty ŽUŽ, ŽUŽ alebo Slovenskej republiky vo vedeckej, umeleckej, športovej činnosti, za
dlhodobo vynikajúce plnenie študijných povinností, za mimoriadnu činnosť v študentských

organizáciách, nad rámec ich povinností, aktivity v prospech ŽUŽ, šírenie dobrého mena a
propagácie ŽUŽ organizovaním rôznych kultúrnych a reprezentačných podujatí alebo za
ďalšie, zreteľa hodné skutočnosti.
3. Návrhy na priznanie mimoriadneho štipendia podávajú zamestnanci jednotlivých súčastí ŽUŽ
a študenti ŽUŽ, prípadne aj iné osoby, ktoré majú vedomosť o výsledkoch študentov ŽUŽ,
ktoré by sa mali oceniť mimoriadnym štipendiom. Návrhy sú podávané prostredníctvom
referátov pre vzdelávanie ŽUŽ rektorke ŽUŽ (pre študentov celouniverzitných programov),
resp. dekanom fakúlt ŽUŽ (pre študentov príslušnej fakulty).
4. Výšku a počet mimoriadnych štipendií určuje rektor ŽUŽ / dekan fakulty ŽUŽ s ohľadom na
čiastku, pridelenú na tento účel v rozpočte ŽUŽ / fakulty ŽUŽ.
5. Štipendiá podľa čl.2 a čl. 3 sa priznávajú najviac 10% študentov ŽUŽ.
6. Na mimoriadne štipendium študent nemá právny nárok.

Článok 4
Pravidlá pre priznávanie mimoriadnych štipendií
1. Mimoriadne štipendium možno priznať študentovi študujúcemu v dennej forme štúdia
v štandardnej dĺžke štúdia, ktorý neštuduje študijný program tretieho stupňa za:
a) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti (SVOČ), v umeleckej činnosti alebo
v športovej činnosti, spravidla na základe návrhu hodnotiacich komisií vedeckoodborných činností, vedúcich výskumných projektov, vedúcich katedier; vedúcich
umeleckých súborov, riaditeľa ÚTV ŽU a vedúcich športových klubov,
b) úspešnú reprezentáciu jednotlivej súčasti ŽUŽ, ŽUŽ alebo Slovenskej
republiky v umeleckých, športových alebo vedomostných súťažiach spravidla na
základe návrhu vedúcich katedier; vedúcich umeleckých súborov, riaditeľa Ústavu
telesnej výchovy ŽUŽ a vedúcich športových klubov AC UNIZA,
c) za vynikajúce výsledky na zahraničnom študijnom pobyte, resp. pracovnej stáži,
d) za šírenie dobrého mena ŽUŽ,
e) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na základe návrhu
vedúceho katedry (Cena rektorky ŽUŽ / dekana fakulty ŽUŽ, v určenom termíne
úspešné uzatvorenie ročníka s dosiahnutým váženým študijným priemerom)
f) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta, (záverečné práce študentov, ktoré boli
hodnotené komisiami pre štátne skúšky ako vynikajúce a navrhnuté predsedami
komisií pre štátne skúšky a vedúcimi katedry na ocenenie) záverečné práce prihlásené
do celoštátnych renomovaných alebo medzinárodných súťaží.
g) iné mimoriadne činy a zásluhy hodné zreteľa v prospech ŽUŽ a fakulty ŽUŽ.
2. Mimoriadne štipendium sa obvykle priznáva za aktivity študenta v predchádzajúcom
akademickom roku a za ten istý výsledok v činnosti alebo v súťaži je možné priznať
mimoriadne štipendium len raz. Mimoriadne štipendium sa priznáva jednorazovo,
obvykle v mesiaci december, prípadne jún.
3. Pri posudzovaní výšky priznávaných štipendií za výkony v športovej činnosti sa
zohľadňujú nasledovné kritéria s dôrazom poradia na športovom podujatí:
medailista (účastník) Majstrovstiev sveta, Európy, Olympijských hier
medailista (účastník) Svetovej univerziády, Akademických majstrovstiev sveta

reprezentant Slovenskej republiky, medailista z majstrovstiev SR
člen extraligového družstva v kolektívnych športoch
akademický reprezentant Slovenskej republiky
medailista Slovenskej univerziády, Akademických majstrovstiev SR
člen prvoligového družstva v kolektívnych športoch
účastník medzinárodných univerzitných športových súťaží
medailista z regionálnych akademických súťaží
medailista z nižších typov súťaží
Športové kluby predkladajú oznámenie o reprezentácii riaditeľovi Ústavu telesnej
výchovy, ktorý spracuje prehľad všetkých oznámení na priznanie mimoriadnych
štipendií pre prorektora ŽUŽ pre vzdelávanie.

Článok 5
Odborové štipendium
(1)

(2)

(3)
(4)

Odborové štipendium sa účelovo priznáva študentom študijných programov v študijných
odboroch určených v metodike MŠVVaŠ SR podľa § 89 ods 8 na základe analýz a prognóz
vývoja trhu práce so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia.
Poradovník študentov pre priznanie odborového štipendia sa vytvorí pre určené študijné
odbory podľa čl. 2, ods.6, 7 a ods.8. Ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa,
v prvom roku štúdia zohľadnia sa študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej
škole.
Odborové štipendium sa priznáva jednorazovo, obvykle v mesiaci november .
Odborové štipendiá sa priznávajú najviac 50% študentom určeného študijného odboru ŽUŽ
/ fakulty ŽUŽ.

V Žiline 19. 3. 2013
Dr.h.c.prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
rektorka

