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Fakulta elektrotechniky a informačných technológií  (ďalej len „FEIT“) Žilinskej univerzity v Žiline 

(ďalej len „UNIZA“) vydáva podľa § 15 ods. 1. písm. i) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ) 

a v súlade so smernicou UNIZA č. 108 Štipendijný poriadok, čl. 5. 

Pravidlá udeľovania Ceny dekana FEIT  

I. Úvodné ustanovenia 

1. Toto metodické usmernenie   FEIT UNIZA „Pravidlá udeľovania Ceny dekana FEIT“  je vnútorná 

organizačná a riadiaca norma vydaná dekanom FEIT, ktorá upravuje podrobnosti udeľovania 

Ceny dekana FEIT a priznávania a poskytovania štipendia z vlastných zdrojov fakulty za vynikajúce 

plnenie študijných povinností počas celého štúdia spojeného s udelením Ceny dekana FEIT. 

2. Dekan udeľuje absolventom bakalárskych a inžinierskych študijných programov na FEIT Cenu 

dekana FEIT, súčasťou ktorej je priznanie a poskytnutie štipendia z vlastných zdrojov fakulty za 

vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia v zmysle čl. 5 Štipendijného 

poriadku UNIZA. 

II. Podmienky udelenie Ceny dekana FEIT  

1. Dekan udeľuje Cenu dekana FEIT za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého 

štúdia absolventovi bakalárskeho študijného programu v prípade, ak absolvent: 

a) dosiahol vážený študijný priemer (ďalej len „VŠP“) za celé štúdium  

od 1,00 do 1,20 vrátane, 

b) počas celého štúdia nebol hodnotený horším kvalifikačným stupňom ako  

C - dobre, 

c) vykonal štátnu skúšku s klasifikáciou A – výborne, 

pričom všetky podmienky uvedené v písmene a) až c) tohto bodu musia byť splnené súčasne. 

V prípade, že študent úspešne absolvoval zahraničný študijný pobyt, dosiahnutý vážený 

študijný priemer je do 1,25 vrátane. 

2. Dekan udeľuje Cenu dekana FEIT za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého 

štúdia absolventovi inžinierskeho študijného programu v prípade, ak absolvent: 

a) dosiahol vážený študijný priemer VŠP za celé štúdium od 1,00 do 1,15 vrátane, 

b) počas celého štúdia nebol hodnotený horším kvalifikačným stupňom ako  

B – veľmi dobre, 

c) vykonal štátnu skúšku s klasifikáciou A – výborne, 

pričom všetky podmienky uvedené v písmene a) až c) tohto bodu musia byť splnené súčasne. 

V prípade, že študent úspešne absolvoval zahraničný študijný pobyt, dosiahnutý vážený 

študijný priemer je do 1,20 vrátane. 

 

3. Údaje o splnení jednotlivých podmienok ustanovených v bodoch (2) a (3) sa uvádzajú na 

podklade pre udelenie Ceny dekana FEIT, ktorého vzor tvorí prílohu tejto smernice. 

III. Náležitosti Ceny dekana FEIT 

1. Absolvent, ktorému dekan udelil Cenu dekana FEIT je ocenený: 

a) diplomom,  

b) štipendiom v súlade s čl. 5 Štipendijného poriadku UNIZA. 

 



2. Diplom obsahuje nasledovné údaje: 

a) meno, priezvisko a tituly absolventa, 

b) text: „ ... za vynikajúce výsledky v štúdiu“ počas celého štúdia   bakalárskeho 

alebo inžinierskeho študijného programu, 

c) dátum a miesto schválenia návrhu na udelenie Ceny dekana FEIT dekanom 

fakulty, 

d) podpis dekana fakulty. 

 

Výška štipendia je diferencovaná podľa stupňa absolvovaného vysokoškolského štúdia. 

 

IV. Postup pri udeľovaní Ceny dekana FEIT 

 

1. Písomný návrh na udelenie Ceny dekana FEIT v danom akademickom roku predkladá 

dekanovi vedúci katedry, na ktorej sa uskutočňuje študijný program. Vedúci katedry navrhuje 

na udelenie ocenenie 1 študenta za študijný program v každom stupni štúdia zabezpečovaný 

katedrou. V prípade, že sa študijný program uskutočňuje na viacerých katedrách, každá 

katedra zabezpečujúca študijný program môže podať návrh na udelenie Ceny dekana FEIT. 

Písomný návrh podá vedúci katedry dekanovi FEIT na predpísanom tlačive, ktoré tvorí súčasť 

tohto metodického usmernenia. 

 

2. Návrh na udelenie Ceny dekana FEIT sa predkladá prostredníctvom Referátu pre vzdelávanie 

FEIT najneskôr do 1 dňa po vykonaní štátnej skúšky.  

 

3. Referát pre vzdelávanie FEIT po rozhodnutí dekana o udelení ceny dekana FEIT 

a) zabezpečí prípravu diplomov oceneným absolventom, 

b) vykoná administratívne úkony spojené s priznaním a poskytnutím štipendií 

oceneným absolventom v zmysle, 

c) vedie evidenciu a ukladá dokumentáciu týkajúcu sa udelených Cien dekana FEIT, 

d) referát pre vzdelávanie zakladá fotokópiu rozhodnutia o udelení Ceny dekana 

FEIT do osobného spisu absolventa. 

 

V. Odovzdanie Ceny dekana FEIT 

 

1. Oznámenie o udelení Ceny dekana FEIT a odovzdanie Ceny dekana FEIT sa uskutočňuje na 

slávnostnom akademickom obrade – promóciách, na ktorých si ocenení absolventi bakalárskych 

a inžinierskych študijných programov prevezmú diplom spolu s ďalšími dokladmi o absolvovaní 

štúdia. 

Týmto Metodickým usmernením č.1/2021 sa ruší Metodické usmernenie číslo 1/2017. 

 

V Žiline  21.5.2021     prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.  

         dekan  

 



Príloha:                                                      

VZOR návrhu na udelenie Ceny dekana FEIT: 

 

Bakalárske štúdium – návrh sa podáva na hlavičkovom liste príslušnej katedry 

Vec : Návrh na udelenie Ceny dekana FEIT 

 

1. Meno a priezvisko študenta: ............................. . 

2. Iný identifikačný údaj (osobné číslo, resp. dátum narodenia): ........................... . 

3. Názov študijného programu: ........................ . 

4. Dosiahnutý vážený študijný priemer za celé bakalárske  štúdium .......................... . 

5. Počas celého štúdia nebol hodnotený horším klasifikačným stupňom ako C – dobre. 

6. Vykonal štátnu skúšku s klasifikáciou A – výborne. 

meno a priezvisko vedúceho katedry, jeho podpis a dátum  

 

 

 

Inžinierske štúdium – návrh sa podáva na hlavičkovom liste príslušnej katedry 

Vec : Návrh na udelenie Ceny dekana FEIT 

 

1. Meno a priezvisko študenta: ............................. . 

2. Iný identifikačný údaj (osobné číslo, resp. dátum narodenia): ........................... . 

3. Názov študijného programu: ........................ . 

4. Dosiahnutý vážený študijný priemer za celé inžinierske štúdium .......................... . 

5. Počas celého štúdia nebol hodnotený horším klasifikačným stupňom ako B – veľmi dobre. 

6. Vykonal štátnu skúšku s klasifikáciou A – výborne. 

meno a priezvisko vedúceho katedry, jeho podpis a dátum  

 

 


