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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5,  Bratislava  
 
 

V Bratislave 24. 02. 2015 
Číslo: 1/2015 

 
 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) 
v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 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“) 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 23. februára 2015 nasledovný  
 

 
 

Dodatok č. 1 
k vnútornému predpisu číslo 8/2013 zo dňa 29. 10. 2013 

 
ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE: 
 
 

Článok 1 
 

1. V článku 1 bod 6 prvá a druhá veta znie: 
„O priznaní štipendia podľa tohto štipendijného poriadku 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.”. 

2. V článku 1 bod 9 znie: 
„(9) Ak ďalej nie je ustanovené inak, štipendium podľa tohto štipendijného 
poriadku sa poskytuje bezhotovostne, bankovým prevodom na bankový účet 
vedený v Slovenskej republike, v lehote splatnosti 30 kalendárnych dní odo 
dňa doručenia rozhodnutia o priznaní štipendia študentovi. Na účely uvedené 
v tomto bode je študent povinný zadať do akademického informačného 
systému (ďalej len „AIS“) číslo bankového účtu, na ktorý má byť štipendium 
poskytované, pričom je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť údajov 
zadaných do AIS.“.  

3. Článok 1 sa dopĺňa bodmi 10 a 11, ktoré znejú: 
„(10) STU je oprávnená študenta vyzvať, aby splnil povinnosti uvedené v druhej 
vete bodu 9 tohto článku. Ak študent ani po výzve tieto povinnosti nesplní, 
štipendium mu nebude priznané a poskytnuté.  
(11) Lehota splatnosti a poskytovanie sociálneho štipendia z prostriedkov 
štátneho rozpočtu sú upravené v § 96 ods. 7 zákona.“.  
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4. Článok 2  znie: 

„Podmienky priznávania a poskytovania sociálneho štipendia študentom 
a ďalšie podrobnosti sú ustanovené v § 96 zákona a vo všeobecne záväznom 
právnom predpise vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“. 

5. V článku 3 bod 1 písm. a) sa za slová „ podľa § 89 ods. 8 zákona“ dopĺňajú slová 
„(ďalej len „metodika“)“ . 

6. V článku 3 bod 3 znie: 
„(3) Motivačné štipendium odborové podľa bodu 1 písm. a) tohto článku sa 
priznáva najviac päťdesiatim percentám študentov príslušnej fakulty alebo inej 
súčasti STU študujúcich študijný odbor určený metodikou z celkového počtu 
študentov študujúcich príslušný študijný odbor k 31. 10. kalendárneho roka 
predchádzajúceho kalendárnemu roku, pre ktorý boli prostriedky štátneho 
rozpočtu pridelené.“. 

7. V článku 4 bod 2 znie: 
„(2) Študentom bakalárskych študijných programov v prvom roku štúdia 
môže byť priznané motivačné štipendium odborové so zohľadnením študijných 
výsledkov z posledného školského roku štúdia na strednej škole, ktoré 
nezahŕňajú výsledky z maturitnej skúšky.“. 

8. V článku 4 bod 3 znie: 
„(3) Študentom inžinierskych, magisterských alebo doktorandských 
študijných programov v prvom roku štúdia môže byť priznané motivačné 
štipendium odborové so zohľadnením študijných výsledkov 
z predchádzajúceho štúdia (vážený študijný priemer za celé predchádzajúce 
štúdium).“. 

9. V článku 4 bod 4 znie: 
„(4) Študentom bakalárskych, inžinierskych alebo magisterských študijných 
programov v ďalších rokoch štúdia môže byť priznané motivačné štipendium 
odborové so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho 
akademického roku štúdia, a to v prípade, ak v predchádzajúcom 
akademickom roku študent neprekročil štandardnú dĺžku štúdia študijného 
programu (§ 52 až 54 zákona) a nemal štúdium prerušené na obdobie dlhšie 
ako 30 kalendárnych dní.“. 

10. V článku 4 bod 7 znie: 
„(7) Študentom doktorandských študijných programov v ďalších rokoch 
štúdia môže byť priznané motivačné štipendium odborové so zohľadnením 
študijných výsledkov z predchádzajúceho akademického roku štúdia, a to 
v prípade, ak v predchádzajúcom akademickom roku študent neprekročil 
štandardnú dĺžku štúdia študijného programu (§ 52 až 54 zákona) a nemal 
štúdium prerušené na obdobie dlhšie ako 30 kalendárnych dní.“. 

11. V článku 4 bod 8 sa vypúšťa tretia veta. 

12. V článku 4 bod 9 sa slovo „jedenapolnásobok“ nahrádza slovom „trojnásobok“.   
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13. V článku 4 bod 10 znie: 
„(10) Motivačné štipendium odborové sa poskytuje študentom jednorázovo 
postupom podľa čl. 1 bod 9 a 10 tohto štipendijného poriadku.“.  

14. V článku 4 bod 11  druhá veta sa za slová „Štipendium STU“ dopĺňajú slová 
„prizná a“. 

15. V článku 5 bod 1 na konci vety sa dopĺňajú slová „na obdobie dlhšie ako 30 
kalendárnych dní.“. 

16. V článku 5  bod 6 sa vypúšťa tretia veta. 

17. V článku 5 bod 9 znie: 
„(9) Motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky sa priznáva 
a poskytuje študentom jednorázovo postupom podľa čl. 1 bod 9 a 10 tohto 
štipendijného poriadku, najneskôr však do konca prvého semestra 
akademického roka.“. 

18. V článku 5 bod 10  druhá veta sa za slová „Štipendium STU“ dopĺňajú slová 
„prizná a“. 

19. V článku 6 bod 3 znie: 
„(3) Dekan rozhoduje o priznaní a výške motivačného štipendia za mimoriadne 
výsledky pre študentov študijných programov uskutočňovaných na fakulte 
podľa čl. 1 bod 6 tohto štipendijného poriadku, pričom štipendium je 
poskytované zo štipendijného fondu fakulty (čl. 11 bod 2 tohto štipendijného 
poriadku).“. 

20. V článku 6 bod 4 znie: 
„(4) Rektor rozhoduje o priznaní a výške motivačného štipendia za mimoriadne 
výsledky podľa čl. 1 bod 6 tohto štipendijného poriadku:  

a) pre študentov študijných programov uskutočňovaných na iných 
súčastiach STU ako sú fakulty, pričom sú poskytované z osobitného 
štipendijného fondu (čl. 11 bod 2 tohto štipendijného poriadku), 

b) pre všetkých študentov STU, pričom sú poskytované zo štipendijného 
fondu rektora (čl. 11 bod 2 tohto štipendijného poriadku).“. 

21. V článku 6 bod 6 sa slovo „najneskôr“ nahrádza slovom „spravidla“ a vypúšťa sa 
druhá veta. 

22. V článku 6 sa vypúšťajú body 7 a  8. Doterajšie body 9 až 11 sa označujú ako 
body 7 až 9.  

23. V článku 6 bod 7 sa za slová „obvykle sa“ dopĺňajú slová “priznáva a“.  

24. V článku 6 bod 8 znie: 
„(8) Na priznanie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky podľa tohto 
článku môžu byť navrhnuté aj kolektívy. V takom prípade každému členovi 
kolektívu bude priznaná rovnaká výška štipendia v rozsahu podľa bodu 5 tohto 
článku.“. 
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25. Nadpis časti tretej znie: 
„PRAVIDLÁ NA PRIZNÁVANIE A POSKYTOVANIE ŠTIPENDIÍ Z VLASTNÝCH 

ZDROJOV STU“. 

26. Nadpis článku 7 znie: 
„Všeobecné ustanovenia priznávania a poskytovania štipendií z vlastných 

zdrojov STU“. 

27. V článku 7 bod 2 znie: 
„(2) Dekan rozhoduje o priznaní štipendií zo štipendijného fondu z vlastných 
zdrojov fakulty podľa čl. 1 bod 6 tohto štipendijného poriadku pre študentov 
študijných programov uskutočňovaných na fakulte, pričom sú poskytované 
z fakultného štipendijného fondu (čl. 11 bod 2 tohto štipendijného poriadku).“. 

28. V článku 7 za bod 2 sa vkladá nový bod 3, ktorý znie: 
„(3) Rektor rozhoduje o priznaní štipendií zo štipendijného fondu z vlastných 
zdrojov STU podľa čl. 1 bod 6 tohto štipendijného poriadku:  

a) pre študentov študijných programov uskutočňovaných na iných 
súčastiach STU ako sú fakulty, pričom sú poskytované z osobitného 
štipendijného fondu (čl. 11 bod 2 tohto štipendijného poriadku), 

b) pre všetkých študentov STU, pričom sú poskytované zo štipendijného 
fondu rektora (čl. 11 bod 2 tohto štipendijného poriadku).“. 

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 4. 

29. Nadpis článku 8 znie: 
„Mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov STU“. 

30. V článku 8 bod 2 písm. a) znie: 
„a) mimoriadne štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností počas 
celého štúdia,“. 

31. V článku 8 bod 2 písm. b) sa slovo „kvalitnú“ nahrádza slovom „vynikajúcu“. 

32. V článku 8 bod 3 znie: 
„(3) Podmienky priznávania a poskytovania mimoriadneho štipendia na 
podporu vrcholových športovcov podľa bodu 2 písm. e) tohto článku upraví 
vnútorná organizačná a riadiaca norma vydaná rektorom.“. 

33. V článku 8 bod 4 prvá veta za bodkočiarkou sa vypúšťajú slová „to neplatí pre 
mimoriadne štipendium „Cena rektora“ podľa bodu 2 písm. a) tohto článku“ a na 
konci vety sa dáva bodka. 

34. V článku 8 bod 5 znie: 
„(5) Návrh na priznanie mimoriadneho štipendia z vlastných zdrojov podľa 
bodu 2 tohto článku môže podať ktorýkoľvek člen akademickej obce, spravidla 
do konca akademického roka, kedy došlo k udalosti umožňujúcej podanie 
návrhu na priznanie mimoriadneho štipendia z vlastných zdrojov; to neplatí pre 
návrh na priznanie mimoriadneho štipendia na podporu vrcholových 
športovcov podľa bodu 2 písm. e) tohto článku, kde podrobnosti o podávaní 
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návrhu upraví príslušná vnútorná organizačná a riadiaca norma vydaná 
rektorom.“. 

35. V článku 8  bod 7 sa za slová „sa obvykle“ dopĺňajú slová „priznáva a“.  

36. Článok 9 sa vypúšťa. 

37. V časti piatej sa za nadpis „PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ vkladajú slová 
„Článok 13“. 

38. V článku 13 za bod 7 sa vkladá nový bod 8, ktorý znie: 
“(8) Rektor sa splnomocňuje, aby po zmene a doplnení tohto Štipendijného 
poriadku STU podľa bodu 7 tohto článku vydal jeho úplné znenie.“. 

Doterajšie body 8 až 10 sa označujú ako body 9 až 11. 
 

39. Príloha č. 1 sa vypúšťa. 

Článok 2 

1. Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 zo dňa 29. 10. 2013 Štipendijný 

poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bol schválený Akademickým 
senátom STU dňa 23. februára 2015. 

2. Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 zo dňa 29. 10. 2013 Štipendijný 
poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave nadobúda platnosť dňom jeho 
schválenia Akademickým senátom STU a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po 
dni jeho schválenia v Akademickom senáte STU. 

 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc.1 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 1 

predseda AS STU rektor STU  
 

                                                        
1 Originál podpísaného vnútorného predpisu STU číslo 1/2015 „Dodatok číslo 1 k vnútornému 
predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ je uložený 
a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare rektorátu STU.   


