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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava  
                                                                                                                     
                  V Bratislave 20. 12. 2013  
                                                                                                                      Číslo: 10 /2013 – SR  
 
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s článkom 3 smernice rektora č. 
4/2013-SR zo dňa 03.10.2013  „Pravidlá vydávania interných predpisov Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave“ s cieľom stanoviť jednotné podmienky priznávania a poskytovania 
mimoriadneho štipendia na podporu vrcholových športovcov v zmysle článku 8 bod 3) 
Štipendijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  
 

v y d á v a 
 

nasledovnú smernicu rektora 
 

Pravidlá podpory vrcholových športovcov 
na Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

  
1) Smernica rektora „Pravidlá podpory vrcholových športovcov Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave“ (ďalej len „smernica rektora“) je vnútorná organizačná a riadiaca norma, ktorá 

upravuje: 

a) bližšie podmienky priznávania a poskytovania mimoriadneho štipendia na podporu 

študentov  na Slovenskej technickej univerzite (ďalej len „STU“ alebo „univerzita“) ak ide 

o vrcholových športovcov 

b) možnosti  inej podpory a pomoci STU vrcholovým športovcom STU (najmä využívanie 

športových objektov a zariadení vo vlastníctve alebo v užívaní STU). 

 
Článok 2 

Kritériá pre poskytnutie podpory 
 

1) Podpora vrcholových športovcov bude závisieť od dosiahnutých úspechov na 

významných športových podujatiach (olympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá 

Európy, svetová univerziáda, majstrovstvá SR, akademické majstrovstvá SR a iné)  

v predchádzajúcich rokoch . 

2) Vrcholový športovec môže byť podporovaný, ak: 

a) je študentom STU  

b) plní podmienky individuálneho študijného plánu 
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c) šíri dobré meno STU 

d) aktívne športuje. 

 
 
                                                             Článok 3 
                                       Hodnotenie uchádzačov o podporu 

 
1) Vyhodnotenie športových úspechov a poradie uchádzačov o podporu schváli Rada športu 

STU a predloží návrh rektorovi STU spravidla raz ročne.  

2) Pri hodnotení uchádzačov o podporu sa použije bodovací systém za výsledky na 

športových podujatiach v športových odvetviach vedených v zozname akademických 

športov v Slovenskej asociácii univerzitných športov v zmysle pravidiel rozdelenia dotácií 

MŠVVaŠ športovým zväzom. 

 

3) Pri hodnotení športových výkonov vrcholového športovca sa budú brať do úvahy jeho 

výkony na vrcholových športových podujatiach  za predchádzajúce 3 roky  (s použitím 

váhových koeficientov 100 %, 67 % a 33 %). 

 

Článok 4 
Poskytnutie výhod 

 
1) STU poskytne vrcholovému športovcovi jednu  alebo viac nasledovných výhod: 

a) individuálny študijný plán 

b) mimoriadne štipendium na podporu vrcholových športovcov (ďalej len „mimoriadne 

štipendium“) podľa čl. 8 bod 2  písm. e) Štipendijného poriadku STU  

c) ubytovanie v študentskom domove za úhradu  

d) bezplatné využívanie športovísk STU na tréningový proces a rehabilitácie v rámci 

možností STU 

e) tútorstvo vo forme spolupráce so spolužiakom, ktorý absolvuje ten istý študijný 

program a zabezpečí informácie pre vrcholového športovca z vyučovacieho procesu, 

na ktorom sa vrcholový športovec  nemôže  zúčastniť. 

2) Konkrétne poskytnutie podpory bude uvedené v zmluve o podpore vrcholového 

športovca, ktorú uzatvorí STU s  vrcholovým športovcom s platnosťou na jeden rok. 

 
Článok 5 

Priznanie a poskytnutie mimoriadneho štipendia 
 

1) Návrh na priznanie mimoriadneho štipendia predloží Rada športu STU rektorovi. 

2) Rektor STU rozhodne o priznaní mimoriadneho štipendia v zmysle čl. 1 bod 6) 

Štipendijného poriadku STU. 
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3) Mimoriadne štipendium je poskytované zo štipendijného fondu rektora podľa čl. 11 bod 

2) Štipendijného poriadku STU. 

4) Výška jedného priznaného mimoriadneho štipendia pre vrcholového športovca nesmie 

prekročiť dvojnásobok základnej výšky motivačného štipendia podľa čl. 3 bod 6) 

Štipendijného poriadku STU. 

5) Vrcholovému športovcovi môže byť mimoriadne štipendium opakovane priznané 

maximálne dvakrát za akademický rok. 

 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Zmeny a doplnky tejto smernice vydáva rektor STU formou písomných dodatkov. 

2)  V ostatnom, neupravenom  touto smernicou, platí Štipendijný poriadok STU,  interné 

predpisy STU ako aj všeobecne záväzné právne predpisy 

3) Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1. január 2014. 

 

  

 
 
 
 
                                                                                       prof.  Ing.  Robert Redhammer, PhD.1 
                                                                                                                     rektor 

 

 

 
 

                                                      
1
 Originál podpísanej smernice rektora číslo 10/2013 – SR zo dňa 20. 12. 2013 Pravidlá podpory vrcholových 

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


