
8  Podpora študentov 

ŽU 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 ŽU a na základe dotačnej zmluvy podľa metodiky rozpisu dotácií zo 

štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2011.  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 2011 vyplatená celková suma 1 526 250 € pre 1438 

študentov, čo je o 140 865 € viac ako v roku 2010 pri náraste počtu žiadateľov o sociálne 

štipendium o 101 študentov oproti roku 2010. V rámci motivačných štipendií na ocenenie 

študentov boli na fakultách vyplatené prospechové štipendiá  z dotácie  MŠVVaŠ SR 

v celkovej výške 384 456 € pre 772 študentov  ( najnižšia vyplatená suma 332 € a najvyššia 

suma 664 €) a mimoriadne  štipendiá z dotácie MŠ SR vo výške 57 299 €. Spolu bolo 

udelených 281  mimoriadnych štipendií v priemernej výške  203 € (v rozsahu 10 až 664 €).  

Okrem uvedených štipendií bolo študentom v súlade so Smernicou ŽU č. 79 – Štipendijný 

poriadok z vlastných zdrojov univerzity a fakúlt vyplatených celkom 43 915 € pre 385 

študentov (najnižšie vyplatená suma 12,50 € a najvyššia suma 995 €).  

ŽU získala v rámci dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci podpory pre ubytovanie študentov 

v roku celkovú čiastku 1 628 048 € pre štyri ubytovacie zariadenia v Žiline (Ubytovacie 

zariadenie Hliny V, Ubytovacie zariadenie Veľký Diel), v Ružomberku a v Liptovskom 

Mikuláši, kde má FRI a EF svoje detašované pracoviská. Príspevok na prevádzku 

študentských domovov dosiahol úroveň 95% oproti pridelenému príspevku v roku 2010. 

Naproti tomu príspevok na stravu študentom bol poskytnutý vo výške 513 047 €, čo je  viac 

o 21 613 €, ako v roku 2010. 

Poskytovanie pôžičiek pre študentov je v kompetencii rektorky ŽU v prípade 

celouniverzitného programu a v prípade fakultných študijných programov v kompetencii 

dekanov príslušných fakúlt. V minulosti ako aj v súčasnosti o túto formu podpory nie je zo 

strany študentov záujem, je ojedinelá. Fakulty evidujú minimum žiadostí o túto formu 

podpory.  

V akademickom roku 2011/2012 bolo ubytovanie v rámci Ubytovacieho zariadenia  Hliny V 

pridelené 1968 študentom. V Ubytovacom zariadení Veľký Diel bolo pridelené ubytovanie 

v celkovom počte 2254 študentom, v UZ v Ružomberku pre 189 študentov a v UZ 

v Liptovskom Mikuláši 114 študentov. Žiadosti ďalších žiadateľov boli a sú priebežne 

prehodnocované počas celej doby ubytovania v danom akademickom roku v závislosti od 

zmien v ubytovaní študentov. Podrobnejšie informácie o ubytovaní a stravovaní sú uvedené 

v časti správy  9 Podporné činnosti VŠ. 

Na pôde ŽU pôsobia študentské organizácie, ktorých poslaním je sústrediť študentov so 

spoločnými záujmami a snažiť sa rozvíjať ich schopnosti v danom odbore. Ich poslaním je 

taktiež poskytovať svoje služby ostatným študentom, reprezentovať ŽU  na rôznych súťažiach 

a podujatiach a šíriť jej dobré meno. V neposlednom rade prispievajú k zlepšovaniu kvality 

ubytovania a napomáhajú chodu ubytovacích zariadení ŽU. ŽU vytvára podmienky pre 

činnosť a podporuje 10 študentských organizácií a klubov z oblasti technického a kultúrneho 

zamerania s celkovým počtom  233 študentov. Ich zoznam, stručná náplň činnosti a počet 

členov sú uvedené v tabuľke 8.1. 

 

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18169&FileName=04-z523&Rocnik=2004
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18169&FileName=04-z523&Rocnik=2004


Študentské organizácie ŽU                         Tab. 8.1 

P.č. Názov 

študentskej  

organizácie 

 

Náplň činnosti 

Počet 

členov 

 

1. 

 

GAMA klub 

Organizačná a technická správa kinosály (technické 

zabezpečenie akcií pre univerzitu, študentov a verejnosť - 

konferencie, mítingy, školenia, koncerty, divadelné 

predstavenia,  premietanie filmov). 

4 

 

2. 

 

INTERNET 

klub 

Budovanie a zabezpečovanie prevádzky internetovej siete 

v ubytovacích zariadeniach ŽU. 

 

22 

 

3. 

 

i-téčko   

Internátna študentská televízia, vlastné študentské 

spravodajstvo, zábavné a hudobné programy, publicistické 

relácie. Plní vzdelávaciu, kultúrnu, informačnú a zábavnú 

funkciu. 

29 

 

4. 

 

KPŽ  ŽU 

Klub priateľov železníc ŽU (organizovanie jázd 

mimoriadnych a historických vlakov, odborných exkurzií 

a prednášok, fotosúťaží, pravidelných prezentácií 

v železničnej tematike). 

31 

5. Rádio X Internátne rádio – UZ Veľký Diel,  (študentské 

spravodajstvo, zábavné a hudobné programy, publicistické 

relácie, spolupráca s organizáciou študentských akcií). 

51 

6. Rapeš Internátne rádio – UZ Hliny, (študentské spravodajstvo, 

zábavné a hudobné programy, publicistické relácie, 

spolupráca s organizovaním študentských akcií). 

26 

 

7. 

 

 

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). 

16 

 

8. 

 

RUŠ VD  

Rada ubytovaných študentov, UZ Veľký Diel, (zástupca 

ubytovaných študentov, poradný orgán riaditeľa UZ, 

komunikácia so študentmi pri riešení problémov pri 

prevádzke  UZ). 

22 

 

9. 

ŠIC  Študentské informačné centrum (poskytovanie základných 

informačných služieb o dianí na ŽU, distribúcia 

a umiestňovanie informácií na študentský web portál,  

možnosti 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. 

16 

10. ŽUŽO Študentský časopis, vydávanie študentského časopisu, 

tvorba fotoreportov z kultúrno-spoločenských akcií, 

prevádzka web portálu, spolupráca pri propagácii veľtrhu 

clickjobfair.sk 

16 



Z významných a pre študentov atraktívnych akcií je vhodné spomenúť aspoň niektoré  

aktivity jednotlivých študentských organizácií: 

- GAMA klub: detské vianočné predstavenie v Gama klube, predstavenia divadelného  

 súboru 3T (Tri tvorivé tvory),  

- INTERNET klub: inovácia internetovej siete vo vybraných blokoch UZ Veľký Diel 

a Hliny V,  

- í-Téčko je zameraná na televízne vysielanie cez počítačovú sieť na internátoch ŽU 

Veľký Diel a Hliny. Tvorbou vlastného  programu sa  podieľa  na rozvoji praktických 

zručností študentov so záujmom o prácu v televízii po technickej a umeleckej stránke.  

Okrem tejto činnosti sa členovia í-Téčka zapájali do  prípravy stretnutia študentských 

organizácií s vedením univerzity a internátov,  na organizovaní akcie „Hokejové 

šialenstvo pod holým nebom“, v súčinnosti s UTV zabezpečovali  propagáciou Behu 

17. novembra ako aj  silovej súťaže organizovanou Power club-om  pri AC UNIZA a 

organizovanie a propagovanie prezentácie ŠO na akcii „Kedy? Kde? Čo?“    

- KPŽ ŽU: 10 odborných prezentácií zameraných na problematiku železničnej dopravy   

ako sú: Taktová doprava v Nemecku, Elektronické zabezpečovacie zariadenie ESB, 

Železničná trať Spišská Nová Ves – Levoča, Prehľad zliav ZSSK a ČD, Lesná 

železnica Ilava – Gápeľ, Motorové rušne radu 773, Ozubnicové železnice vo svete, 

Nový GVD 2011/2012 ZSSK, Elektrické rušne radu 150/151 ČD a Taktový grafikon 

vo Švajčiarsku. Ďalej sa uskutočnili klubové a študentské akcie:  Odborné exkurzie v 

Pardubiciach a v Tepličke nad Váhom, MDD Vrútky – železnica pre deti, 

Majstrovstvá Slovenska v jazde na pákových drezinách – Vrbové, Fotosúťaž, Klubová 

kvapka krvi, Záver roka na Orave. Záver roka pre členov klubu priateľov železníc bol 

spojený s mimoriadnou jazdou vlaku na trati Vrútky – Kraľovany – Trstená, na ktorú 

prišla pozvánka od Spolku výhrevne Vrútky (SVV). 

- Rádio X sa podieľalo na propagáciách študentských a kultúrno-spoločenských akcií a 

zariadení: Odštartuj Kariéru, Mediálny portál pre študentov, Portál Eurocampus, 

Folklorista, Mestské divadlo Žilina, Bábkové divadlo Žilina, Multikino Cinemax, 

Multikino City Cinemas, Stanica Záriečie, Jam Sessions Žilina, Smola a Hrušky, Palec 

hore Tour 2011, 14. Rockové Vianoce, EDIS–vydavateľstvo ŽU, Nová menza, ÚTV, 

a Student Regata. 

- Študentská  organizácia Rapeš spolupracocala ako  mediálny partner pri množstve 

kultúrnospoločenských a zábavných akcií: Comix Jibb Jam - exhibícia a súťaž 

freestyle snowbordingu a lyžovania ,Grand Prix Hliny 2011  „preteky“ v nákupných 

košíkoch, Majáles 2011,Welcome party – otvorenie zimného semestra 2011/2012, IT 

EXPO – prezentácia firiem a produktov z oblasti IT , BASSlike – špeciálna akcia 

zameraná na elektronickú hudbu,  Beánie 2011, SEXIKON party – live vysielanie 

IRŠ Rapeš, Minifutbalový turnaj – futbalový turnaj pre študentov ŽU, Slávnostné 

otvorenie novej tenisovej haly v Kysuckom Novom Meste s účasťou predstaviteľov 

vlády SR a profesionálnych tenisových hráčov a študentské diskotéky a párty 

v spolupráci s Infinity club a K2 aj za účasti študentov z programu ERASMUS. 

Členovia ŠO sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Rádio Rallye 2011 v Ružomberku 

s poprednými oceneniami. 

- Rada ubytovaných študentov Hliny V ako aj Veľký Diel z dlhodobého hľadiska  

zabezpečuje konsenzus študent – zamestnanci UZ – vedenie UZ – vedenie univerzity 

v rámci zabezpečenia dodržiavania Ubytovacieho poriadku UZ a súvisiacich 

vnútorných predpisov ŽU. Jedným z popredných  poslaní je súčinnosť pri 



zabezpečovaní nepretržitej prevádzky vrátnic daných blokov v prípade plánovaných 

a neočakávaných absencií zamestnancov ŽU, zabezpečovanie informovanosti 

študentov o podmienkach ubytovania ako aj získavania spätnej väzby a pripomienok 

ku kvalite ubytovaniu od študentov. 

- Hlavnými aktivitami Študentského  informačného centra je  poskytovanie informácií 

o dianí na ŽU a v súčinnosti s  EDIS-vydavateľstvom ŽU poskytuje študentom  

kopírovanie, tlačenie  a zakúpenie si kancelárskych potrieb. 

- ŽUŽO, pravidelne 4 krát ročne vydáva časopisu ŽUŽO  prostredníctvom ktorého 

informuje akademickú obec o aktivitách  študentov na ŽU. Prináša informácie z akcií: 

MSI road show, Dni príležitosti, Pepino Párty Rádia X 2, príprava a realizácia akcie: 

15 rokov časopisu ŽUŽO, GRAND PRIX HLINY 2011, Hokejové šialenstvo pod 

holým nebom, FRI FEST, Vypustenie stratosférického balóna, Festival krátkych 

filmov na internete, Report Žilina Fest 2011, ROCK BESKYD FEST 2011, 

DROTÁRIA 2011, Majstrovstvá Žilinskej univerzity v zrýchlenom (rapid) šachu, 

Bedmintonový turnaj, Vianočný FRI punč a mnohých iných. 

ŽU podporuje činnosť kultúrnych a športových občianskych združení s významným podielom 

študentov ŽU na členskej základni. Patria k nim: Folklórny súbor STAVBÁR, Tanečný klub 

Country Beta, spevácky zbor pri Fakulte humanitných vied - OMNIA. Ich hlavnou úlohou je 

poskytnutie priestoru pre uplatnenie kultúrnych záujmov študentov, zdokonaľovanie ich 

schopností, ale tiež propagácia ŽU, podpora tanečného a speváckeho umenia, organizovanie 

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

ŽU podporuje študentov - športovcov reprezentujúcich ŽU  v rámci Ústavu telesnej výchovy, 

športových klubov AC UNIZA a SLÁVIE ŽU. Medzi podporované a zaujímavé akcie v rámci 

ŽU patria: Beh 17. novembra, Futbalový turnaj – o putovný pohár rektorky ŽU, Univerzitné 

športové dni  ŽU a Majstrovstvá ŽU v lyžovaní. Študenti zároveň majú - možnosť športovej 

prípravy (tréningov) družstiev i jednotlivcov, ako členov AC UNIZA a SLÁVIA ŽU  

a zároveň sa im umožňuje účasť na športových akciách organizovanýchh UTV ŽU, SAUŠ 

a MŠVVaŠ SR. 

  V súlade s metodickým usmernením ŽU č. 3/2010 (čl. 3 a 4) je možné predložiť 

návrh na priznanie mimoriadneho štipendia študentovi za vynikajúce výsledky, úspešnú 

reprezentáciu a šírenie dobrého mena ŽU v športovej činnosti. Návrh na priznanie 

mimoriadneho štipendia za výsledky v športovej činnosti v rámci UTV ako aj športových 

klubov pri ŽU AC UNIZA a  SLÁVIA ŽU (florbal, futbal, futsal, thajský box, tenis, volejbal, 

squash, judo, badminton a basketbal) bol podaný celkom pre 53 študentov ŽU (FHV-6, 

FPEDAS-16, SjF-11, EF-8, FŠI-6, FRI-4 a SvF-2).  

 Všetkým členom študentských organizácií je podľa príslušných pravidiel (Smernica ŽU č. 

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

v UZ ŽU) pridelené ubytovanie a podľa druhu svojej činnosti môžu 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 ŽU 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 inžinierskom 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 so špecifickými potrebami (vyčlenení pracovníci na fakultách).  

V súlade so Študijnými poriadkami jednotlivých fakúlt je pre každý 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. 

ŽU má zavedený systém starostlivosti o študentov so špecifickými potrebami (ŠP). Pri 

kontakte so študentmi sa ŽU riadi pokynmi a smernicami MŠVVaŠ týkajúcich sa  študentov 

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

v Bratislave. Súčasný stav je stabilný a je možné ho charakterizovať: 

- na ŽU sa priemerne ročne prihlási 10 uchádzačov so ŠP, 

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

- ŽU nemá má vytvorené bezbariérové podmienky na všetkých fakultách, vytvorené sú 

na  FHV, SvF a čiastočne FPEDAS a EF, 

- špecifické potreby študentov sú rôzneho charakteru, pokiaľ študentovi netvoria 

prekážku v štúdiu, v mnohých prípadoch nekontaktuje kompetentné osoby na fakulte, 

- v prípade, že študent má vážne zdravotné problémy prechodného charakteru, 

poskytuje sa mu podpora ako u študentov so ŠP, 

- študijný poriadok umožňuje študentom so ŠP študovať podľa individuálneho 

študijného plánu,  

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

založená na individuálnom poradenstve (informácie o  prijímacom konaní, konzultácie 

pri výbere študijného programu vzhľadom na charakter špecifickej potreby,  

upozornenie na prípadnú technickú úpravu podmienok počas prijímacieho konania, 

zdravotná psychologická pomoc, podpora, práca s príslušnými vyučujúcimi, 

organizácia štúdia, informácie o legislatíve, o  podmienkach pri skúškach, a pod. 

Komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailov, telefónu,  osobne (často aj 

s rodičmi), 

- v prípade prijatia študentov so ŠP  sú vytvorené vhodné podmienky pre ich štúdium, 

ku ktorým patrí napr.: individuálny prístup vysokoškolských učiteľov, ochota skúšať 

študentov aj mimo riadneho termínu, väčší časový priestor pri skúškach, konzultáciách  



a zo strany Ubytovacích zariadení prednostné pridelenie ubytovania študentom so 

špecifickými potrebami a rešpektovanie ich potrieb pri výbere konkrétnej izby. 

- dostatok parkovacích miest pre študentov so ŠP na novovybudovaných parkoviskách 

ŽU, ubytovacích a stravovacích zariadeniach a  Univerzitnej knižnice. 

ŽU v budúcnosti bude musieť pokračovať v odstraňovaní týchto  problémov: 

- zabezpečenia bezbariérového prístupu študentov so ŠP do objektov vzdelávacej 

infraštruktúry a poschodí na EF, SJF, FRI, FŠI a UK rekonštrukciou výťahov a pod., 

- zabezpečenia bezbariérového prístupu študentov  so ŠP v ubytovacích zariadeniach, 

- zabezpečenia bezbariérového prístupu študentov so ŠP do stravovacích zariadení, 

- zníženia poplatkov uchádzačov so ŠP za prijímacie konanie (aj v prípade externého 

štúdia), 

- informovanosti pedagógov o prístupe k študentom so ŠP zo strany vedenia fakulty, 

študijného oddelenia, 

- pripravenosti vysokoškolských učiteľov poskytnúť potrebné študijné materiály aj pre 

tento typ študentov. 

Okrem týchto činností  ŽU podporuje študentov aj prostredníctvom svojich fakúlt, 

katedier, ústavov a študentských organizácií pôsobiacich na ŽU napomáha študentom 

organizovať športové, kultúrne i odborné podujatia, napr.“ i-kariéra, Dni poradenstva, 

Majáles, športové turnaje a súťaže 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 ŽU aktívnym členom. Zameriava sa najmä na oblasti podpory vzdelávania: 

veľtrh diplomových prác (ponuka tém záverečných prác pre študentov univerzít), projekt 

POPULAS (popularizácie vedy a techniky pre študentov), ale i na podporu pri začiatkoch 

podnikateľských aktivít študentov: súťaž Máš nápad? (súťaž pre študentov ŽU o najlepší 

podnikateľský nápad),  projekt Povolanie podnikateľ, veľtrh študentských spoločností a pod. 

ŽU a jej fakulty pravidelne  vyhodnocujú plnenie dlhodobého zámeru stanoveného na roky 

2008-2013 aj v oblasti podpory aktivít študentov. ŽU v rámci dlhodobého zámeru vytvára 

postupne prostredie a ďalšie predpoklady predovšetkým na posilnenie pedagogických aktivít 

zameraných na motiváciu a uľahčenie učenia sa študentov, podporu samostatnej činnosti 

študentov i práce v kolektívoch, podporu aktivít, ktoré vedú k získaniu zručností a návykov 

potrebných pre budúci profesionálny život a predovšetkým ku kreovaniu schopností trvale sa 

vzdelávať, získavať a triediť informácie, tvorivo ich pretvárať a využívať. Taktiež v úzkej 

súčinnosti so študentskou komorou AS ŽU, študentskými komorami AS jednotlivých fakúlt 

ŽU, ako aj  študentskými organizáciami, najmä Radou ubytovaných študentov Hliny a Radou 

ubytovaných študentov Veľký Diel, Študentským informačným centrom a časopisom ŽUŽO  

sa venuje problematike zvyšovania kvality vo všetkých činnostiach univerzity, aj podporných 

činnostiach, t. j. v oblasti ubytovania, stravovania, poskytovania služieb UK, dostupnosti 

administratívnych pracovníkov  najmä v oblasti študijných referátov, študijných poradcov, 

využívania IKT technológií na fakultách ako aj ubytovacích a stravovacích priestorov a pod. 

Vyskytujú sa nedostatky, ktoré sa operatívne riešia, ale vcelku je možno charakterizovať 

spokojnosť s poskytovanými službami súvisiacimi s podporou študentov v jej komplexnom 

ponímaní. 

 


