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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5,  Bratislava  
 
 

V Bratislave 21. 04. 2017 
Číslo: 2/2017 

 
 

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. 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 10. apríla 2017 nasledovný vnútorný 
predpis STU: 
 

 
 

Dodatok číslo 2 
k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 zo dňa 29. 10. 2013 

 
ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
 
 

Článok 1 
 

1. V článku 1 bod 5 za slovo „inak“ sa vkladá čiarka. 

2. V článku 1 bod 6 na konci piatej vety bodka sa nahrádza bodkočiarkou a za ňu sa 
dopĺňajú slová: 
„tým nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov upravujúce elektronickú 
úradnú komunikáciu.“.  

3. V článku 1 bod 7 na konci slová „Študijný poriadok STU“ sa nahrádzajú slovami 
„Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v platnom znení“. 

4. V článku 3 bod 3 za prvú vetu sa vkladá druhá a tretia veta, ktoré znejú: 

„Počet študentov a výška daného štipendia v relatívnej miere (percentách) k základnej 
výške podľa bodu 5 tohto článku môže byť diferencovaná podľa stupňa 
vysokoškolského vzdelávania, podľa študijných odborov, podľa študijných programov, 
prípadne podľa roku štúdia, aj s cieľom zvýšenia motivácie študentov k štúdiu 
jednotlivých študijných programov. Podrobnosti si upravia fakulty vo svojich 
štipendijných poriadkoch.“. 

5. V článku 3 bod 4 druhá veta za slová „k základnej výške“ sa dopĺňajú slová „podľa bodu 
6 tohto článku“. 
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6. V článku 4 bod 2 slová „ktoré nezahŕňajú výsledky z maturitnej skúšky“ sa nahrádzajú 
slovami „pričom fakulta si stanoví vo svojom štipendijnom poriadku ďalšie skutočnosti 
rozhodujúce pre posúdenie nároku na priznanie motivačného štipendia odborového“. 

7. V článku 4 bod 3 za prvú vetu sa vkladá druhá a tretia veta, ktoré znejú: 
„Ustanovenie prvej vety tohto bodu sa nepoužije v prípade študenta inžinierskeho, 
magisterského alebo doktorandského študijného programu v prvom roku štúdia 
po zmene študijného programu v rámci STU, ak bol študent na pôvodnom študijnom 
programe zapísaný v ďalšom roku štúdia. Na účel priznania motivačného štipendia 
odborového študentovi podľa druhej vety tohto bodu sa zohľadňuje štúdium 
pôvodného študijného programu, pričom sa postupuje podľa bodu 4 tohto článku, 
v prípade študenta doktorandského študijného programu podľa bodu 7 tohto článku.“. 

8. V článku 4 bod 10 slovo „jednorázovo“ sa nahrádza slovom „jednorazovo“. 

9. V článku 5 bod 9 slovo „jednorázovo“ sa nahrádza slovom „jednorazovo“. 

10. V článku 8 bod 1 slovo „jednorázovo“ sa nahrádza slovom „jednorazovo“. 

11. V článku 8 bod 2 za písmeno e) sa vkladá nové písmeno f), ktoré znie: 
„f) mimoriadne štipendium na podporu štúdia na STU,“. 
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h). 

12. V článku 8 bod 2 písmeno h) znie: 
„h) ďalšie mimoriadne štipendiá, ktoré nie sú v rozpore s  bodom 1 tohto článku,“. 

13. V článku 13 bod 4 druhá veta za slová „v zmysle“ sa vkladajú slová „čl. 3 bod 3;“ a za 
slová „čl. 3 bod 4,“ sa vkladajú slová „čl. 4 bod. 2;“. 

 

Článok 2 

1. Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 zo dňa 29. 10. 2013 
Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bol schválený 
Akademickým senátom STU dňa 10. apríla 2017. 

2. Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu STU 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 1. mája 2017. 

 
 
 
 

prof. Ing. Ján Híveš, PhD. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 1 
predseda Akademického senátu STU rektor 

                                                        
1
 Originál podpísaného Dodatku číslo 2 k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 Štipendijný poriadok 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom 
útvare Rektorátu STU. 


