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Možnost návrhu sportovců sportovními svazy
 Sportovní svazy mohou před začátkem výběru studentů zaslat na VICTORIA VSC seznam sportovců,
které navrhují pro zařazení do projektu. Hlavní koordinátor projektu poté na příslušné VŠ rozešle
seznam sportovců doporučených sportovními svazy. Tyto návrhy jsou však pouze doporučující.
Role svazů
 Sportovní svaz má za úkol objektivně posoudit úroveň zařazení sportovce-studenta. V případě,
že svaz nesouhlasí s úrovní zařazení sportovce, je potřeba uvést důvod korekce úrovně či
neschválení zařazení, dle stanovených kritérií programu UNIS, s přihlédnutím k aktuální
výkonnosti. Dle stanovených pravidel pro Resortní sportovní centra není možné bez souhlasu svazu
sportovce do projektu zařadit, neboť jsou zároveň přijímáni do sekce UNIS-Akademický výběr
VICTORIA VSC.
Schvalovací proces a pozice náhradníka
 Koordinátor VŠ vyhodnotí všechny přihlášky studentů do projektu UNIS, přičemž výběr studentů
podléhá aktuálním kritériím projektu UNIS. Při výběru dává koordinátor VŠ přednost sportovcům
s nejvyšší úrovní „A“, dále zařazuje sportovce dle určené strategie dané vysoké školy
pro zařazování studentů do projektu UNIS.
 Koordinátor VŠ následně zašle hlavnímu koordinátorovi seznam studentů, které navrhuje zařadit
do projektu do výše kvóty dané VŠ, přičemž je možné k seznamu dodat ještě několik „náhradníků“,
kteří se nedostali do nejužšího výběru v rámci kvóty VŠ. „Náhradníky“ rovněž posuzují sportovní
svazy, zařazeni do projektu budou však pouze v případě, že v procesu schvalování dojde k vyřazení
jiného studenta z „užšího výběru“, koordinátor dané VŠ tak může doplnit do výše kvóty VŠ
o schváleného „náhradníka“.
Výplata stipendia
 Stipendium je vypláceno čtvrtletně na bankovní účet studenta. V prvním čtvrtletí je výplata
uskutečněna do 60 dní od právní moci rozhodnutí o přiznání stipendia, v následujících čtvrtletích
zpravidla dojde k výplatě ke konci čtvrtletí.
Ukončení smlouvy
 Pokud student zařazený do programu UNIS přestane splňovat podmínky smlouvy, např. ztratí
status studenta, má dle smlouvy povinnost informovat svého koordinátora do 10 dnů od této
změny. Koordinátor VŠ následně neprodleně informuje hlavního koordinátora projektu UNIS.
Výběr a nahrazení studentů v rámci kvóty VŠ
 Výběr studentů probíhá ve dvou fázích. Hlavní výběr všech studentů pro zařazení na následující rok
probíhá standardně ke konci starého roku. Pokud dojde během roku k zániku smlouvy
(dokončení/ukončení studia apod.) a vyřazení studenta z projektu UNIS, není z procesních důvodů
možné zařadit jiného studenta do projektu v průběhu roku. Jedinou možností je doplnění studentů
v podzimním kole zařazování koordinátorem dané VŠ do výše kvóty VŠ za ty, kteří během roku
z projektu vypadli.
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