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Cl. 1
úvodní ustanovení
Tímto rozhodnutím se vyhlašuje Stipendijní program rektora za bezplatné dáreovství plazmy a krve
v akademickém roce 2017/2018 a stanovují se podmínky pro přiznání mimořádného stipendia podle čl.
7 odst. 1) písm. c) Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě (dále jen „Stipendijní řád“), v platném
znění.

Cl. 2
Vymezení okruhu studentů a podmínek pro přiznáni stipendia
1) Mimořádné stipendium (dále jen ,,stipendium“) za bezplatné dárcovství plazmy a krve bude
přiznáno studentům prezenční i kombinované formy studia, kteří v období od 1. září 2017 do
31. srpna 2018 (popř. do 31. května 2018 u studentů posledních ročníků, kteří nebudou dále
pokračovat ve studiu) alespoň 4x darovali plazmu nebo 2x darovali krev nebo získali medaili,
plaketu nebo kříž.
2) Podmínkou pro přiznání stipendia je osobní nebo písemné doručení příslušných potvrzení
na adresu Slezská univerzita v Opavě, oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu.
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, nejpozději v termínu do 31. srpna 2018 (resp. 31. května

2018). K dokladům student přikládá informaci o identifikačních údajích studia (osobní číslo,
studijní program a obor).

Cl. 3
Výše stipendia
1) Stipendium bude vyplaceno v maximální celkové výši 300.000,- Kč v akademickém roce
(rozhoduje pořadí dle data doručení příslušných potvrzení v souladu s odst. 3).
2) Výše stipendia je stanovena následovně:
a) 1.000,- Kč za odběry;
b) 2.000,- Kč jednorázově pro držitele Bronzové medaile Prof MUDr. Jana Janského;
c) 5.000,- Kč jednorázově pro držitele Stříbrné medaile Prof. MUDr. Jana Janského;
d) 10.000,- Kě jednorázově pro držitele Zlaté medaile Prof MUDr. Jana Janského, Zlatého
kříže ČČK nebo Plakety ČČK.

Č1.4
Výplata stipendia
Stipendium se vyplácí v souladu se Stipendijním řádem po právní moci rozhodnutí o jejich přiznání,
bezhotovostně na bankovní úěet studenta uvedený v Informačním systému studijní agendy (dále jen „IS
STAG“) - pokud student nebude mít vIS STAG doplněny platné údaje k bankovnímu spojení,
stipendium mu nebude vyplaceno.

Cl. 5
Společná ustanovení
1) Změnu výše a odnětí stipendia upravuje čl. 18 Stipendijního řádu.
2) Na doručování rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje čl. 25 Statutu Slezské univerzity
v Opavě, v platném znění - rozhodnutí se doručují prostřednictvím elektronického
informačního systému.

Č1.6
Závěrečná ustanovení
Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na intranetu.
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