
 

 

Vedenie STU 
07. 02. 2022 
 
Návrh Dodatku číslo 5 
k vnútornému predpisu číslo 8/2013 
Štipendijný poriadok 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 
 
Predkladá: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 

prorektor  
 
Vypracoval: Mgr. Marianna Michelková 

vedúca ÚVaSŠ 
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 
prorektor 
 

Zdôvodnenie: Zmena vnútorného predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok STU 
vyplývajú z právnej úpravy zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 
Z. z. (ďalej len „zákon“) s účinnosťou od 1. 4. 2022, ktorou sa okrem 
iného upravuje § 96b v súvislosti s poskytovaním tehotenského 
štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu – úprava článku 2a 
Štipendijného poriadku STU. Zároveň sa upravuje článok 1 body 7 a 10 
Štipendijného poriadku STU v súvislosti s právoplatnosťou rozhodnutí 
o priznaní štipendií (s výnimkou sociálnych štipendií, pre ktoré platí 
správny poriadok) a lehotou splatnosti štipendií. 

 
Návrh uznesenia: Vedenie STU prerokovalo Návrh Dodatku číslo 5 k vnútornému predpisu 

číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave 
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 
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2. zasadnutie V STU, 07. 02. 2022 
Návrh Dodatku číslo 5 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 

Vnútorný predpis 
 
Číslo: xy/2022 
 
Dodatok číslo 5 
k vnútornému predpisu číslo 8/2013 
Štipendijný poriadok  
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 
 
Dátum: dd. mm. 2022 
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2. zasadnutie V STU, 07. 02. 2022 
Návrh Dodatku číslo 5 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5,  Bratislava  
 
 

V Bratislave dd. mm. 2022 
Číslo: xy/2022 

 
 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež „STU“) v súlade 
s § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“) a v súlade s článkom 13 bod 7 vnútorného predpisu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave číslo 8/2013 zo dňa 29. 10. 2013 „Štipendijný poriadok Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave“ schválil na svojom zasadnutí dňa dd. mesiac 2022 nasledovný 
vnútorný predpis STU: 

 
 

Dodatok číslo 5 
k vnútornému predpisu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

číslo 8/2013 zo dňa 29. 10. 2013 
 

ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK 
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

v znení dodatku číslo 1 zo dňa 24. 02. 2015, dodatku číslo 2 zo dňa 21. 04. 2017,  
dodatku číslo 3 zo dňa 24. 11. 2020 a dodatku číslo 4 zo dňa 31. 05. 2021 

(ďalej len „dodatok č. 5 k Štipendijnému poriadku STU“) 
 

Článok 1 
 

Vnútorný predpis Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo 8/2013 zo dňa 
29. 10. 2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení 
dodatku číslo 1 zo dňa 24. 02. 2015, dodatku číslo 2 zo dňa 21. 04. 2017, dodatku číslo 3 
zo dňa 24. 11. 2020 a dodatku číslo 4 zo dňa 31. 05. 2021 sa mení a dopĺňa takto:  

1. V článku 1 bod 7 znie: 
„(7) O priznaní štipendia podľa bodu 3 tohto článku rozhoduje rektor alebo dekan 
fakulty v závislosti od druhu štipendia. V rozhodnutí o priznaní štipendia sa uvedie 
výška a splatnosť štipendia a odôvodnenie jeho priznania. Rozhodnutie o priznaní 
štipendia a rozhodnutie o poskytnutí, prípadne neposkytnutí pôžičky (ďalej tiež 
„rozhodnutie“) podľa tohto štipendijného poriadku je konečné a nie je možné proti 
nemu podať žiadosť o preskúmanie. Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať 
žiadosť o preskúmanie, je právoplatné dňom jeho vydania. Ustanovenia tretej a štvrtej 
vety tohto bodu neplatia pre rozhodnutia o priznaní alebo nepriznaní sociálneho 
štipendia podľa čl. 2 tohto štipendijného poriadku, pre ktoré sa uplatňujú ustanovenia 
bodu 9 tohto článku. Všetky rozhodnutia musia byť vyhotovené písomne v listinnej 
podobe.“. 

2. V článku 1 bod 10 sa slovo „doručenia“ nahrádza slovom „právoplatnosti“ a slovo 
„študentovi“ sa nahrádza slovami „podľa bodu 7 tohto článku“. 

3. V článku 2a bod 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „lekárom“ a slová „a potvrdenie 
Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského“. 



 

4 

2. zasadnutie V STU, 07. 02. 2022 
Návrh Dodatku číslo 5 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 

4. V článku 2a bod 4 sa vypúšťajú slová „alebo dekan“ a na konci sa pripája nová veta, 
ktorá znie: „Rektor môže splnomocniť dekana alebo inú osobu na rozhodovanie o 
priznaní tehotenského štipendia.“. 

 
5. V článku 2a bod 8 sa vypúšťa písmeno a). 

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c). 

 

6. V článku 2a bod 9 znie: 
„(9) Študentka oznámi STU prostredníctvom príslušného študijného oddelenia 
skončenie tehotenstva do desiatich pracovných dní odo dňa, keď táto skutočnosť 
nastala, ak tehotenstvo skončilo inak ako narodením dieťaťa.“. 

 
 

Článok 2 

1. Dodatok číslo 5 k Štipendijnému poriadku STU bol schválený Akademickým senátom 
STU dňa dd. mesiac 2022. 

2. Dodatok číslo 5 k Štipendijnému poriadku STU nadobúda platnosť dňom jeho 
schválenia Akademickým senátom STU a účinnosť nadobudne dňom 01. apríl 2022. 

 
 
 
 
..................................................... ............................................................................ 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver 

Moravčík 
predseda AS STU rektor STU 
 


