
 
 

 
 

Príkaz dekana  č. 5/2022 
 

POSKYTOVANIE MOTIVAČNÉHO ŠTIPENDIA ŠTUDENTOM  
FAKULTY PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV  V AKADEMICKOM 

ROKU 2022/2023 
 

Podľa tohto príkazu bude Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (ďalej 
FPEDAS) v akademickom roku 2022/2023 prideľovať motivačné štipendiá študentom 
FPEDAS. Tento príkaz je vydaný v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle Smernice 
č. 108 UNIZA: Štipendijný poriadok zo dňa 18. marca 2013 vyhotovené ku dňu 29. 3. 2021 
(ďalej len „Štipendijný poriadok“) a Metodického usmernenia UNIZA č. 2/2013 k smernici č. 
108. 

 

1  Motivačné štipendium 

1.1 Motivačné štipendium priznáva dekan fakulty. 
1.2 Motivačné štipendium na FPEDAS dekan priznáva: 

 a) za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové štipendium) 

 b) za mimoriadne výsledky (mimoriadne štipendium). 

1.3 Prehľad počtu a výšky vyplatených motivačných štipendií fakulta uvedie vo svojej 
výročnej správe o činnosti za r. 2022. 

1.4  Výška motivačného štipendia bude stanovená na základe výšky účelovo určených 
finančných prostriedkov na toto štipendium. 

1.5 Fakulta vydá rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia, v ktorom uvedie výšku 
a odôvodnenie priznania. 

1.6      Na motivačné štipendium študent nemá právny nárok. 

 

2  Priznanie prospechového štipendia 

2.1 Prospechové štipendium sa priznáva študentom v dennej forme štúdia 1. a 2. stupňa 
na základe výsledkov štúdia v predchádzajúcom akademickom roku.  



2.2     Prospechové štipendium sa priznáva študentovi ak neštuduje študijný program tretieho 
stupňa, nemal počas predchádzajúceho akademického roku prerušené štúdium a 
neprekročil štandardnú dĺžku štúdia. 

2.3 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. Toto 
štipendium sa nepriznáva, ak predtým študoval študent ten istý stupeň 
vysokoškolského štúdia. 

2.4   Prospechové štipendium sa priznáva jednorázovo, obvykle v mesiaci november. 
Prospechové štipendium v akademickom roku 2022/2023 je: 

- v 1. stupni:  764 eur (vyššia sadzba) a 382 eur (nižšia sadzba) 

- v 2. stupni:  890 eur (vyššia sadzba) a 445 eur (nižšia sadzba) 

2.5  Výsledky štúdia v predmetoch povinných, povinne voliteľných a výberových, ktoré si 
študent zapísal za predchádzajúci akademický rok, sa posudzujú v poradí podľa: 

a)  získania predpísaného počtu kreditov na akademický rok v dennej 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 študijného priemeru zo všetkých zapísaných predmetov. 

Na základe uvedených dvoch kritérií sa zostaví poradovník študentov. 
V prípade rovnosti študijných priemerov na konci poradovníka (t. j. v oblasti 
medzi ešte priznaným a už nepriznaným štipendiom), a tiež v oblasti medzi 
vyššou a nižšou sadzbou štipendia, aplikuje sa jedno (písm. c), alebo dve (písm. 
c, a písm. d), alebo tri (písm. c, písm. d, a písm. e) z nasledujúcich kritérií: 

c)  vážený priemer známok z povinných predmetov, 

d)  počet opakovaní skúšok z predmetov podľa písm. a), 

e) aritmetický priemer známok iba z povinných predmetov. 

2.6 Prospechové štipendium sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal.  

2.7 Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané prospechové štipendium, sa 
s rešpektovaním zákona o ochrane osobných údajov zverejní v členení podľa skupín 
na úradnej výveske fakulty. 

 

3  Priznanie mimoriadneho štipendia 

3.1  Mimoriadne štipendium priznáva dekan v termínoch podľa potreby, maximálne 2 krát 
za semester.  

3.2  Mimoriadne štipendium sa priznáva študentovi, ak neštuduje študijný program tretieho 
stupňa, nemal počas predchádzajúceho akademického roku prerušené štúdium a 
neprekročil štandardnú dĺžku štúdia. 

 



3.3 Mimoriadne štipendium dekan FPEDAS môže priznať v zmysle čl.4, Metodického 
usmernenia UNIZA č. 2/2013, najmä: 

a) za vynikajúce výsledky alebo úspešnú reprezentáciu fakulty, UNIZA alebo   Slovenskej 
republiky vo vedeckej, kultúrnej a športovej činnosti, 

b) za mimoriadnu činnosť v študentských organizáciách, nad rámec ich povinností, 
c) za organizovanie alebo aktívnu účasť na vedeckých, odborných, spoločenských 

a športových podujatiach organizovaných univerzitou, fakultou alebo katedrou, ktorou 
študent na verejnosti reprezentuje univerzitu, fakultu, katedru. 

d) za dlhodobo vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na základe 
návrhu vedúceho katedry/prodekana pre vzdelávanie (Cena rektora UNIZA), 

e) za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu na základe návrhu vedúceho 
katedry/prodekana pre vzdelávanie,  

f) za dosiahnutie váženého študijného priemeru 1,0 za celé štúdium (3 roky v 
bakalárskom štúdiu a 2 roky v inžinierskom štúdiu) v príslušnom študijnom programe, 

g) študentom, ktorí by mali na FPEDAS nárok na prospechové štipendium, ale študovali 
v zahraničí a ich hodnotenie študijných výsledkov nebolo predmetom ohodnotenia v 
príslušnom akademickom roku. Mimoriadne štipendium bude priznané v tej istej výške, 
ako pri študentoch, ktorí študujú na FPEDAS, 

h) za šírenie dobrého mena UNIZA, 
i) za iné mimoriadne činy a zásluhy hodné zreteľa v prospech UNIZA a fakulty. 

3.4 Návrhy na priznanie mimoriadneho štipendia podávajú zamestnanci fakulty, 
jednotlivých súčastí UNIZA, študenti UNIZA, príp. aj iné osoby, ktoré majú vedomosť 
o výsledkoch študentov, ktoré by mali byť ocenené mimoriadnym štipendiom. 

 

4  Platnosť a účinnosť 

4.1  Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. novembra 2022. 

 

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. 
                      dekan FPEDAS 
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