
8 Podpora študentov 

Ţilinská univerzita poskytuje študentom podporu z dotačných prostriedkov v súlade so 

zákonom o vysokých školách č. 131/2002 v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 

č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a vnútorných predpisov ŢU v Ţiline na základe dotačnej zmluvy podľa metodiky 

rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010.  Podporu 

študentom poskytuje priamou formou (sociálne štipendiá, motivačné štipendiá) a nepriamou 

formou (finančné príspevky na stravovanie a ubytovanie, kultúru a šport). V rámci sociálnych 

štipendií bola za rok 2010 vyplatená celková suma 1 385 385 € pre 1 337 študentov  ŢU 

v Ţiline. V rámci motivačných štipendií na ocenenie študentov boli na fakultách vyplatené 

mimoriadne štipendiá z dotácie MŠ SR vo výške 48 812€ (65% oproti roku 2010) . Spolu bolo 

udelených 270 (60% oproti roku 2010) mimoriadnych štipendií v priemernej výške 180 € (v 

rozsahu 50 aţ  664 €) . 

Okrem toho na pôde Ţilinskej univerzity pôsobia študentské organizácie, ktorých 

poslaním je sústrediť študentov so spoločnými záujmami a snaţiť sa rozvíjať ich schopnosti 

v danom odbore. Ich poslaním je taktieţ poskytovať svoje sluţby ostatným študentom, 

reprezentovať ŢU v Ţiline na rôznych súťaţiach a podujatiach a šíriť jej dobré meno. 

V neposlednom rade prispievajú k zlepšovaniu kvality ubytovania a napomáhajú chodu 

ubytovacích zariadení Ţilinskej univerzity. Ţilinská univerzita vytvára podmienky pre činnosť 

a podporuje 13 študentských organizácií a klubov z oblasti technického a kultúrneho 

zamerania s celkovým počtom 270 študentov. Ich zoznam, stručná náplň činnosti a počet 

členov sú uvedené v tabuľke 8.1. 

                  Tab. 8.1 

P.č. Názov študentskej  

organizácie 

Náplň činnosti Počet 

členov 

1. HiFi –klub Vysokokvalitné spracovanie a reprodukcia zvuku, 

prevádzka a údrţba televíznych káblových 

rozvodov v UZ Hliny V. 

2 

2. Rádio X Internátne rádio – UZ Veľký diel,  (študentské 

spravodajstvo, zábavné a hudobné programy, 

publicistické relácie, spolupráca s organizáciou 

študentských akcií). 

37 
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3. Rapeš Internátne rádio – UZ Hliny, (študentské 

spravodajstvo, zábavné a hudobné programy, 

publicistické relácie, spolupráca s organizovaním 

študentských akcií). 

41 

4. ŢUŢO Študentský časopis, vydávanie študentského 

časopisu, tvorba fotoreportov z kultúrno- 

spoločenských akcií, prevádzka web portálu, 

spolupráca pri propagácii veľtrhu clickjobfair.sk 

16 

 

 

5. 

 

RUŠ VD  Rada ubytovaných študentov, UZ Veľký diel, 

(zástupca ubytovaných študentov, poradný orgán 

riaditeľa UZ, komunikácia so študentmi pri riešení 

problémov pri prevádzke  UZ). 

23 

RUŠ Hliny V. Rada ubytovaných študentov, UZ Hliny V. 

(zástupca ubytovaných študentov, poradný orgán 

riaditeľa UZ, komunikácia so študentmi pri riešení 

problémov pri prevádzke  UZ). 

10 

6. KPŢ  ŢU Klub priateľov ţelezníc ŢU (organizovanie jázd 

mimoriadnych a historických vlakov, odborných 

exkurzií a prednášok, fotosúťaţí, pravidelných 

prezentácií v ţelezničnej tematike). 

27 

7. ŠIC  Študentské informačné centrum (poskytovanie 

základných informačných sluţieb o dianí na ŢU, 

distribúcia a umiestňovanie informácií na 

študentský web portál,  moţnosti tlačenia, 

kopírovania, skenovanie dokumentov a obrázkov, 

prístup k PC –(internetu  Office, AutoCad)  

doplnkový predaj nosičov CD a DVD, viazanie 

dokumentov a prác, poskytovanie študovne pre 

študentov. 

15 

8. GAMA klub Organizačná a technická správa kinosálu (technické 

zabezpečenie akcií pre univerzitu, študentov 

a verejnosť - konferencie, mítingy, koncerty 

divadelné predstavenia,  premietanie filmov). 

5 

9. AIESEC Poskytovanie zahraničných stáţí a globálneho 

vzdelávania (poskytovanie informácií 

o moţnostiach získania skúseností a pracovných 

8 



príleţitostí v zahraničí). 

10. Fotoklub GAMA Vzdelávanie v oblasti fotografie (organizovanie 

študentov a ich vzdelávanie v oblasti tvorby 

a kompozície fotografie, zabezpečovanie 

technického vybavenia ateliéru). 

23 

11. INTERNET klub Prevádzka a budovanie internetovej siete. 26 

12. IAESTE LC Ţilina Výmenné programy a stáţe v zahraničí a ich 

realizácia. 

17 

13. i-téčko   Internátna študentsská televízia, študentské 

spravodajstvo, zábavné a hudobné programy, 

publicistické relácie. 

20 

 

ŢU v Ţiline  taktieţ podporuje činnosť kultúrnych a športových zdruţení s významným 

podielom študentov ŢU na členskej základni. Patria k nim: Folklórny súbor STAVBÁR, 

Tanečný klub Country Beta, spevácky zbor pri FHV - OMNIA. Ich hlavnou úlohou je 

poskytnutie priestoru pre uplatnenie kultúrnych záujmov študentov, zdokonaľovanie ich 

schopností, ale tieţ propagácia ŢU, podpora tanečného a speváckeho umenia, organizovanie 

stretnutí tanečníkov a spevákov z podobne zameraných klubov v SR i v zahraničí.   

ŢU podporuje študentov - športovcov reprezentujúcich ŢU v Ţiline v rámci Ústavu telesnej 

výchovy, športových klubov AC UNIZA a SLÁVIE ŢU Ţilina. Medzi podporované a 

zaujímavé akcie v rámci ŢU patria: Beh 17. novembra, Futbalový turnaj – o putovný pohár 

rektorky ŢU, Univerzitné športové dni  ŢU v Ţiline a Majstrovstvá ŢU v lyţovaní.  

V súlade s metodickým usmernením ŢU č. 3/2010 (čl. 3 a 4) je moţné predloţiť návrh na 

priznanie mimoriadneho štipendia študentovi za vynikajúce výsledky, úspešnú reprezentáciu 

a šírenie dobrého mena ŢU v Ţiline v športovej činnosti. Návrh na priznanie mimoriadneho 

štipendia za výsledky v športovej činnosti v rámci UTV ako aj športových klubov AC UNIZA 

a  SLÁVIA ŢU (florbal, futbal, futsal, thajský box, tenis, volejbal, squash, judo, badminton 

a basketbal) bol podaný celkom pre 47 študentov ŢU (FHV-5, FPEDAS-16, SjF-9, EF-6, FŠI-

4, FRI-4 a SvF-3).  

Všetkým členom študentských organizácii je podľa príslušných pravidiel (Smernica ŢU č. 

94: Pravidlá pre prideľovanie ubytovania a zliav z cien pre členov študentských organizácií 



v UZ ŢU v Ţiline) pridelené ubytovanie a podľa druhu svojej činnosti môţu získať zľavy 

z ubytovania. Zľava z ubytovania je ohodnotením študenta za prácu, ktorá súvisí 

s prevádzkou ubytovacieho zariadenia,  neprideľuje sa automaticky za členstvo v študentskej 

organizácii. 

Podporná poradenská činnosť pre študentov ŢU v Ţiline sa realizuje celouniverzitne, resp. po 

jej jednotlivých fakultách v oblasti vzdelávania najmä:  

 pri zostavovaní študijných plánov študentov (študijní poradcovia na katedrách, výber 

povinne voliteľných  a výberových predmetov), 

 pri zostavovaní individuálnych študijných plánov študentov (študijní poradcovia na 

katedrách), 

 pri zostavovaní  študijných plánov študentov v rámci  akademickej mobility študentov 

a miesta zahraničného pobytu (koordinátori programu Erasmus, študijní poradcovia na 

katedrách), 

 podpora pri výbere tém záverečných prác v bakalárskom a inţinierskom stupni štúdia 

(študijní poradcovia na katedrách) 

 pri hľadaní odborných praxí a zamestnania (študijné oddelenia, organizácia prezentácií 

firiem, Kluby absolventov a priateľov príslušných fakúlt, a pod), 

 pre študentov zdravotne postihnutých (vyčlenení pracovníci na fakultách). V súlade so 

Študijnými poriadkami jednotlivých fakúlt je pre kaţdý študijný program menovaný 

minimálne jeden študijný poradca. Podrobný popis činností študijných poradcov je 

uvedený v metodických usmerneniach fakúlt a prístupný študentom na web stránkach 

ich fakúlt. 

Poradenská činnosť pre študentov sa realizuje aj prostredníctvom študentských častí 

akademických senátov jednotlivých fakúlt. Táto poradenská činnosť je smerovaná najmä pre  

študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia s cieľom uľahčiť  

prechod na vysokoškolský spôsob štúdia. 

ŢU v Ţiline má zavedený systém starostlivosti o študentov so zdravotným postihnutím. Pri 

kontakte so študentmi sa ŢU v Ţiline riadi pokynmi a smernicami MŠVaŠ týkajúcich sa ZP 

študentov a spolupracuje s Centrom podpory študentov so zdravotným postihnutím pri UK 

v Bratislave. Súčasný stav je moţné charakterizovať: 

- na ŢU v Ţiline sa priemerne ročne uchádza 10 študentov so ZP, 



- pri prijímaní rozhoduje splnenie stanovených podmienok prijatia na konkrétnu fakultu, 

- ŢU má vytvorené bezbariérové podmienky na fakultách FHV, SvF a čiastočne 

FPEDAS, 

- zdravotné postihnutia sú rôzneho charakteru, pokiaľ študentovi netvoria prekáţku 

v štúdiu, v mnohých prípadoch nekontaktuje kompetentné osoby, 

- v prípade, ţe študent má váţne zdravotné problémy prechodného charakteru, 

poskytuje sa mu podpora ako u študentov ZP, 

- študijný poriadok umoţňuje telesne postihnutým študentom študovať podľa 

individuálneho študijného plánu,  

- na všetkých fakultách pracuje koordinátor pre ZP študentov, pričom  práca so ZP je 

zaloţená na individuálnom poradenstve (informácie o  prijímacom konaní, konzultácie 

pri výbere študijného programu s ohľadom na charakter ZP,  upozornenie na prípadnú 

technickú úpravu podmienok počas prijímacieho konania, zdravotná psychologická 

pomoc, podpora, práca s pedagógmi, organizácia štúdia, informácie o zákone 

a podmienkach pri skúškach, a pod. Komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom 

mailov, telefónu,  osobne, často aj s rodičmi), 

- v prípade prijatia študentov ZP existuje moţnosť vytvorenia vhodných podmienok pre 

ich štúdium so zohľadnením  špecifík postihnutia, 

- ochota niektorých pedagógov skúšať študentov aj mimo riadneho termínu, väčší 

časový priestor pri skúškach, konzultáciách,  individuálny prístup od pedagóga, 

- prednostné pridelenie ubytovania študentom ZP, 

- vyčlenené parkovacie miesta na parkoviskách ŢU, ubytovacích a stravovacích 

zariadeniach, Univerzitnej kniţnice. 

ŢU v Ţiline v budúcnosti bude musieť pokračovať v riešení týchto  problémov: 

- zabezpečenie bezbariérového prístupu študentov  na EF, SJF, FRI, FŠI a UK, 

- zabezpečenie bezbariérového prístupu študentov  v ubytovacích zariadeniach, 

- zabezpečenie bezbariérového prístupu študentov do stravovacích zariadení, 

- zníţenie poplatkov za prijímacie konanie (aj v prípade externého štúdia), 



- informovanosť pedagógov o prístupe k študentom zo strany vedenia fakulty, 

študijného oddelenia, 

- pripravenosť pedagógov poskytnúť potrebné študijne materiály aj pre tento typ 

študentov. 

Okrem týchto činností  ŢU v Ţiline prostredníctvom svojich fakúlt, katedier a ústavov 

napomáha študentom organizovať športové, kultúrne i odborné podujatia, napr.“ i-kariéra, 

Dni poradenstva, Majáles, športové turnaje a súťaţe v rámci univerzity ako aj 

medziuniverzitného charakteru, plesy fakúlt, hudobné vystúpenia a iné kultúrno-spoločenské 

akcie. 

Na podpore aktivít študentov zameraných na oblasť IKT sa výrazne podieľa IKT klaster  

Z@ict, ktorého je ŢU v Ţiline aktívnym členom. Zameriava sa najmä na oblasti podpory 

vzdelávania: veľtrh diplomových prác (ponuka tém záverečných prác pre študentov 

univerzít), projekt IK Kompas (séria diskusných popoludní na tému inovácií v oblasti 

informačných a komunikačných technológií), projekt POPULAS (popularizácie vedy 

a techniky pre študentov), ale i na podporu pri začiatkoch podnikateľských aktivít študentov: 

súťaţ Máš nápad? (súťaţ pre študentov ŢU o najlepší podnikateľský nápad), projekt 

Povolanie podnikateľ. 

 


