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§1
Základné ustanovenia
(1) Štipendijný poriadok Fakulty riadenia a informatiky (ďalej len „fakulta“) Žilinskej
univerzity v Žiline (ďalej len „UNIZA“) je vnútorným predpisom fakulty podľa ustanovenia
§ 33 ods. 3 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
(2) Štipendijný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami § 95 písm. b) a § 97 zákona
a štipendijného poriadku UNIZA a upravuje poskytovanie štipendií zo štipendijného fondu
fakulty študentom študijných programov podľa § 52 až 53 zákona, ktorí sú zapísaní na
fakulte.
§2
Štipendiá
(1) Študentom podľa § 1 ods. 2 môžu byť zo štipendijného fondu fakulty priznané tieto
štipendiá:
a) štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností,
b) štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja,
umeleckej a športovej činnosti,
c) štipendium ako jednorazová alebo pravidelná sociálna podpora,
d) ako ocenenie za aktivity súvisiace s plnením hlavnej činnosti a šírením dobrého mena
fakulty.
(2) Štipendijný fond fakulty tvoria:
a) školné podľa § 92 ods. 20 zákona,
b) ďalšie vlastné zdroje fakulty v súlade s ustanoveniami § 16 ods. 3 písm. b) – h)
zákona.
(3) Štipendium zo štipendijného fondu fakulty je fakultatívnou dávkou vyplácanou najviac
v rozsahu objemu finančných prostriedkov, ktoré má fakulta na tento účel určený v rozpočte.
(4) Štipendium môže byť priznané študentom 1. a 2. stupňa v dennej a externej forme, ktorí
splnili kritériá na jeho priznanie.
(5) O priznaní štipendia rozhoduje dekan fakulty.
§3
Kritériá na priznanie štipendia a podmienky na jeho vyplatenie
(1) Štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností môže byť priznané študentom
bakalárskych a inžinierskych študijných programov, ktorí v príslušnom akademickom roku
splnili kritériá na jeho priznanie (prospechové štipendium). Kritériá na priznanie štipendia za
vynikajúce plnenie študijných povinností a výšku týchto štipendií určuje dekan interným
právnym aktom pre každý akademický rok na základe objemu finančných prostriedkov
určených na tieto štipendiá.
(2) Štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia môže byť priznané
študentom bakalárskych a inžinierskych študijných programov pri ukončení štúdia, ak je
výsledok štúdia klasifikovaný „prospel s vyznamenaním“. Hodnotenie výsledku štúdia je
stanovené v § 27 ods. 12 Študijného poriadku fakulty.
(3) Okrem štipendia podľa ods. 2 môže byť študentovi priznané štipendium aj za záverečnú
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prácu, ktorú skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok vyhodnotila ako vynikajúcu
a navrhla na finančné ocenenie.
(4) Štipendium za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a vývoja môže byť priznané
študentom študijných programov 1. a 2. stupňa v dennej a externej forme štúdia za:
a) vynikajúci výsledok vo vlastnej vedeckej a inej tvorivej činnosti,
b) úspešné vyriešenie časti úlohy výskumu alebo vývoja, vedeckého projektu alebo
vedecko-technického projektu fakulty alebo univerzity, na ktorom sa aktívne podieľal.
(5) Štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku sa poskytuje jednorazovo a priznáva ho
dekan na návrh príslušných prodekanov alebo vedúceho riešiteľa výskumnej úlohy alebo
projektu.
(6) Štipendium vo forme sociálnej podpory môže byť vyplatené študentom bakalárskych
a inžinierskych programov, ktorí písomne požiadajú o sociálnu podporu na pokrytie nákladov
na štúdium v prípade závažnej sociálnej alebo životnej situácie.
(7) Štipendium podľa § 3 ods. 6 štipendijného poriadku sa poskytuje ako jednorazová alebo
opakovaná dávka na základe preukázania sociálnej potrebnosti hodnoverným dokladom alebo
čestným vyhlásením študenta.
(8) Štipendium ako mimoriadna cena za činnosti súvisiace s plnením hlavnej úlohy fakulty sa
poskytuje na základe návrhu vedúceho katedry alebo pracoviska fakulty a po schválení
dekana fakulty za mimoriadne výsledky študentom prvého a druhého stupňa štúdia pri
vykonávaní odbornej praxe na katedre alebo pracovisku fakulty, alebo pri podieľaní sa na
riešení vedeckej a výskumnej činnosti katedry alebo pracoviska fakulty.
§4
Výška štipendií a ich vyplácanie
(1) Výška štipendií vyplácaných zo štipendijného fondu fakulty:
a) štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa určuje každoročne interným
právnym aktom podľa § 3 ods. 1 tohto poriadku,
b) štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku podľa § 3 ods.2), 3), 5) a 8) tohto
poriadku sa môže vyplatiť vo výške určenej dekanom,
c) štipendium vo forme sociálnej podpory sa môže vyplatiť vo výške preukázaných
nákladov na zabezpečenie štúdia.
(2) Forma vyplácania štipendií a termíny ich splatnosti sú stanovené v štipendijnom poriadku
UNIZA alebo interným právnym aktom.
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Štipendijný poriadok fakulty nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením
v akademickom senáte fakulty.
(2) Ruší sa štipendijný poriadok fakulty zo dňa 10.09.2013.
(3) Štipendijný poriadok bol schválený v AS FRI dňa 15.12.2015.

________________________________
doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
predseda AS FRI

________________________________
doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
dekan
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