
Príloha č. 1 k Smernici č. 108 

 

NÁVRH NA PRIZNANIE MOTIVAČNÉHO ŠTIPENDIA 

ZA MIMORIADNE VÝSLEDKY 

v súlade s čl. 4 Smernice č. 108 - Štipendijný poriadok v znení dodatkov (ďalej len „Štipendijný poriadok UNIZA“) 

 

ÚDAJE O NAVRHOVANOM ŠTUDENTOVI 

 

Návrhy na priznanie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky sa predkladajú písomne cestou oddelenia 
pre vzdelávanie, rektorát UNIZA, Univerzitná 1, 010 26  Žilina. 

Príloha návrhu: fotokópia dokladu, diplomu o udelení ocenenia, prípadne iný relevantný dokument potvrdzujúci 
splnenie kritéria na priznanie štipendia. 

 

 

  

Dosiahnutý mimoriadny výsledok: 
 
 
 
 
 

Aktivita bola realizovaná v termíne:  
 

Meno:  
 

Priezvisko:  
 

Tituly:  
 

Dátum narodenia: 
 

Fakulta:  
 

Názov študijného programu:  
 
 

Stupeň štúdia: 
 
□  I. stupeň     □ II. stupeň     
 

Forma štúdia: 
 
□  denná        □  externá 

Adresa pre zaslanie korešpondencie: 
 
 

 
Telefón: 
 

 
E-mail: 
 

Poznámka: 
V zmysle čl. 1 ods. 6 Štipendijného poriadku UNIZA sa štipendium študentovi poskytuje bezhotovostne, 
bankovým prevodom na bankový účet vedený v Slovenskej republike. Na uvedené účely je študent povinný 
zadať do E-VZDELÁVANIA číslo bankového účtu, na ktorý má byť štipendium poskytované, pričom je 
zodpovedný za správnosť a aktuálnosť údajov zadaných do  E-VZDELÁVANIA.  UNIZA je oprávnená 
študenta vyzvať, aby splnil uvedené povinnosti.  



 

 

POSÚDENIE PREDLOŽENÉHO NÁVRHU 

(vyznačte navrhovaný druh štipendia) 

 

Motivačné štipendium podľa čl. 4 ods. 17 Štipendijného poriadku UNIZA za: 

 

□ vynikajúce výsledky alebo úspešná reprezentácia UNIZA, fakulty, alebo inej súčasti UNIZA 

alebo SR vo vedeckej činnosti, 

□ vynikajúce výsledky alebo úspešná reprezentácia UNIZA, fakulty, alebo inej súčasti UNIZA 

alebo SR v umeleckej činnosti, 

□ vynikajúce výsledky alebo úspešná reprezentácia UNIZA, fakulty, alebo inej súčasti UNIZA 

alebo SR v športovej činnosti, 

□ za dlhodobo vynikajúce plnenie študijných povinností, 

□ ďalšie skutočnosti hodné osobitného zreteľa (napr. významná činnosť konaná v prospech 

UNIZA/fakulty alebo inej súčasti UNIZA) 

 (stručne uviesť): 

 

 

 

 

ÚDAJE O PREDKLADATEĽOVI 

Predkladám návrh na priznanie štipendia vo výške: .............. EUR 

Meno a priezvisko, tituly:  

Funkcia:  

Pracovisko:  

 

Dňa ..........................  .................................................... 

podpis predkladateľa 

 

PRIZNANIE ŠTIPENDIA  

□ odporúčam 

□ odporúčam s úpravou vo výške: ............... EUR 

□ neodporúčam 

  

Dňa .......................... .................................................... 

prorektor pre vzdelávanie 

 

ROZHODNUTIE DEKANA FAKULTY/REKTORA UNIZA: 

□ nesúhlasím  

□ súhlasím s vyplatením štipendia vo   výške: ............. EUR 

 

Dňa ..........................  .................................................... 

dekan/rektor 
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