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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 26. októbra 2020 nasledovný
vnútorný predpis STU:
Dodatok číslo 3
k vnútornému predpisu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
číslo 8/2013 zo dňa 29. 10. 2013
ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Článok 1
Vnútorný predpis Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo 8/2013 zo dňa
29. 10. 2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa mení
a dopĺňa takto:
1.

V článku 1 sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„(4) Na účely priznávania a poskytovania štipendií z vlastných zdrojov STU podľa čl. 7
a 8 tohto štipendijného poriadku sa ustanovenia týkajúce sa študenta vzťahujú
primerane aj na absolventa, u ktorého od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako
90 dní (čl. 7 bod 1 tohto štipendijného poriadku).“.
Doterajšie body 4 až 11 sa označujú ako body 5 až 12.

2.

V článku 1 bod 5 prvej vete sa slová „štipendijného poriadku“ nahrádzajú slovom
„článku“.

3.

V článku 1 body 7 a 8 znejú:
„(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 podľa tohto štipendijného
poriadku je konečné a nie je možné proti nemu podať žiadosť o preskúmanie. To neplatí
pre rozhodnutia o priznaní sociálneho štipendia podľa čl. 2 tohto štipendijného
poriadku. Všetky rozhodnutia musia byť vyhotovené v listinnej podobe.
(8) Pokiaľ v tomto štipendijnom poriadku nie je ustanovené inak, na doručovanie
rozhodnutí v zmysle bodu 7 tohto článku sa použijú primerane ustanovenia
o doručovaní podľa čl. 50 body 4, 5 a 7 vnútorného predpisu č. 4/2013 Študijný
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poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v platnom znení. 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.“.
4.

V článku 1 bod 9 prvej vete sa za slovo „štipendií“ dopĺňajú slová „a pôžičiek“.

5.

V článku 1 bod 10 znie:
„(10) 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.“.

6.

V článku 1 sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„(11) Na účely uvedené v bode 10 tohto článku 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.“.
Doterajšie body 11 a 12 sa označujú ako body 12 a 13.

7.

V článku 1 bod 12 sa slová „druhej vete bodu 9“ nahrádzajú slovami „bode 11“, za slovo

8.

V článku 1 bod 13 sa slovo „poskytovanie“ nahrádza slovami „spôsob poskytovania“
a číslo „7“ sa nahrádza číslom „8“.

9.

Článok 1 sa dopĺňa bodom 14, ktorý znie:
„(14) Pre poskytovanie podnikových štipendií podľa § 97a zákona platia ustanovenia
článku 8a tohto štipendijného poriadku.“.

10.

V článku 2 sa nad slovo „predpise“ vkladá odkaz „1“ a poznámka pod čiarou k odkazu 1,
ktorá znie:
„1 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní
sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v platnom znení.“.

11.

V článku 3 bod 3 znie:
„(3) Motivačné štipendium odborové podľa bodu 1 písm. a) tohto článku sa priznáva
najviac päťdesiatim percentám študentov metodikou určeného študijného odboru
príslušnej fakulty alebo inej súčasti STU z celkového počtu študentov študujúcich určený
študijný odbor na príslušnej fakulte alebo inej súčasti STU k 31. 10. aktuálneho
akademického roka. 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.“.

12.

V článku 3 bod 4 sa slovo „ posudzovaného“ nahrádza slovom „aktuálneho“.

„nebude“ sa vkladá slovo „ani“ a slovo „a“ sa nahrádza slovom „ani“.
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13.

V článku 3 body 5 a 6 znejú:
„(5) Základná výška motivačného štipendia odborového podľa bodu 1 písm. a) tohto
článku na jedného študenta platná pre príslušný kalendárny rok sa určuje
zo štipendijného fondu (čl. 11 ods. 4 tohto štipendijného poriadku) z časti pridelených
prostriedkov štátneho rozpočtu pre príslušný kalendárny rok pre päťdesiat percent
počtu študentov študujúcich študijný odbor určený metodikou z celkového počtu
študentov študujúcich príslušný študijný odbor k 31. 10. akademického roka, ktorý končí
v kalendárnom roku, pre ktorý boli prostriedky štátneho rozpočtu pridelené. Základná
výška motivačného štipendia odborového podľa bodu 1 písm. a) tohto článku sa
zaokrúhľuje na celých desať eur nahor a takto určená suma je zverejnená osobou
poverenou rektorom na webovej stránke STU po pridelení prostriedkov štátneho
rozpočtu.“.
(6) Základná výška motivačného štipendia podľa bodu 1 písm. b) tohto článku
na jedného študenta platná pre príslušný kalendárny rok sa určuje zo štipendijného
fondu (čl. 11 bod. 5 tohto štipendijného poriadku) z časti pridelených prostriedkov
štátneho rozpočtu pre príslušný kalendárny rok pre desať percent študentov z celkového
počtu všetkých študentov k 31. 10. akademického roka, ktorý končí v kalendárnom roku,
pre ktorý boli prostriedky štátneho rozpočtu pridelené. Základná výška motivačného
štipendia podľa bodu 1 písm. b) tohto článku sa zaokrúhľuje na celých desať eur nahor
a takto určená suma je zverejnená osobou poverenou rektorom na webovej stránke STU
po pridelení prostriedkov štátneho rozpočtu.“.

14.

V článku 4 bod 4 sa slová „až 54“ nahrádzajú slovami „a 53“.

15.

V článku 4 bod 7 sa vypúšťajú slová „52 až“.

16.

V článku 4 bod 10 sa slová „9 a 10“ nahrádzajú slovami „10 až 12“ a na konci sa pripájajú
tieto slová „najneskôr do konca kalendárneho roka, pre ktorý boli prostriedky štátneho
rozpočtu pridelené“.

17.

V článku 4 bod 11 znie:
„(11) O priznaní motivačného štipendia odborového rozhoduje rektor alebo dekan
podľa čl. 1 bod 7 tohto štipendijného poriadku.“.

18.

Článok 4 sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:
„(12) Motivačné štipendium odborové sa prizná a poskytne študentovi bez podania
žiadosti, ak študent splnil kritériá podľa tohto článku.“.

19.

V článku 5 bod 2 sa slová „až 54“ nahrádzajú slovami „a 53“ a slová „v odporúčanom“ sa
nahrádzajú slovami „zapísané v“.

20.

V článku 5 bod 3 sa za slovo „článku“ vkladá čiarka.

21.

V článku 5 bod 5 sa za slovo „roku“ vkladá slovo „študent“ a vypúšťajú sa slová „52 až“.

22.

V článku 5 bod 6 sa za slová „článku“ a „štúdia“ vkladajú čiarky a pomlčka sa nahrádza
slovami „a to“.

23.

V článku 5 bod 7 znie:
„(7) Výška motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky pre študentov
bakalárskych, inžinierskych, magisterských alebo doktorandských študijných programov
nesmie prekročiť trojnásobok základnej výšky motivačného štipendia podľa čl. 3 bod 6
tohto štipendijného poriadku.“.
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24.

V článku 5 sa vypúšťa bod 8.
Doterajšie body 9 a 10 sa označujú ako body 8 a 9.

25.

V článku 5 bod 8 sa slová „9 a 10“ nahrádzajú slovami „10 až 12“, vypúšťa sa slovo „však“
a slová „prvého semestra akademického roka“ sa nahrádzajú slovami „kalendárneho roka,
pre ktorý boli prostriedky štátneho rozpočtu pridelené“.

26.

V článku 5 bod 9 znie:
„(9) O priznaní motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky rozhoduje rektor
alebo dekan podľa čl. 1 bod 7 tohto štipendijného poriadku.“.

27.

Článok 5 sa dopĺňa bodom 10, ktorý znie:
„(10) Motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky sa prizná a poskytne
študentovi bez podania žiadosti, ak študent splnil kritériá podľa tohto článku.“.

28.

V článku 6 bod 1 sa vypúšťajú slová „a s prihliadnutím na finančné možnosti aj
z vlastných zdrojov [čl. 11 bod 1 písm. b) až e) tohto štipendijného poriadku]“.

29.

V článku 6 bod 3 sa za slovo „rozhoduje“ vkladajú slová „podľa čl. 1 bod 7 tohto
štipendijného poriadku“ a vypúšťajú sa slová „podľa čl. 1 bod 6 tohto štipendijného
poriadku“.

30.

V článku 6 bod 4 sa za slovo „rozhoduje“ vkladajú slová „podľa čl. 1 bod 7 tohto
štipendijného poriadku“ a vypúšťajú sa slová „podľa čl. 1 bod 6 tohto štipendijného
poriadku“.

31.

V článku 6 bod 6 sa za slovo „podať“ vkladajú slová „rektorovi alebo dekanovi“ a na konci
sa pripája táto veta: „Rektor alebo dekan môže rozhodnúť o priznaní motivačného
štipendia za mimoriadne výsledky aj z vlastného podnetu.“.

32.

V článku 6 bod 7 sa slová „je jednorazové, obvykle sa priznáva a poskytuje“ nahrádzajú
slovami „sa priznáva a poskytuje študentom jednorazovo postupom podľa čl. 1 bod 10
až 12 tohto štipendijného poriadku, obvykle“.

33.

V článku 6 bod 8 sa vypúšťajú slová „v rozsahu“.

34.

V článku 6 bod 9 sa číslo „6“ nahrádza číslom „7“.

35.

V článku 7 bod 2 sa za slovo „rozhoduje“ vkladajú slová „podľa čl. 1 bod 7 tohto
štipendijného poriadku“ a vypúšťajú sa slová „podľa čl. 1 bod 6 tohto štipendijného
poriadku“.

36.

V článku 7 bod 3 sa za slovo „rozhoduje“ vkladajú slová „podľa čl. 1 bod 7 tohto
štipendijného poriadku“ a vypúšťajú sa slová „podľa čl. 1 bod 6 tohto štipendijného
poriadku“.

37.

V článku 7 sa vypúšťa bod 4.

38.

V článku 8 bod 2 znie:
„(2) Mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov STU môžu byť priznané:
a) za vynikajúce plnenie študijných povinností v priebehu štúdia alebo počas
celého štúdia študijného programu,
b) za vynikajúcu záverečnú prácu,
c) za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja,
d) za úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v športových
súťažiach,
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e) za úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v umeleckých
súťažiach,
f) za úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v súťažiach
v oblasti štúdia, výskumu alebo vývoja,
g) na podporu štúdia v rámci mimo univerzitnej akademickej mobility študenta,
h) na podporu zahraničných študentov,
i) na podporu vrcholových športovcov,
j) na podporu štúdia na STU,
k) za príkladný občiansky postoj, pričom za príkladný občiansky postoj sa
považuje prejav, postoj alebo čin, ktorým študent alebo absolvent preukázal
vysoký stupeň morálky alebo občianskeho uvedomenia a prispel tak k šíreniu
dobrého mena STU, fakulty, alebo inej súčasti STU,
l) za aktívne pôsobenie v orgánoch akademickej samosprávy STU, fakulty alebo
nimi ustanovených poradných orgánoch,
m) za aktívny podiel na rozvoji, propagácii alebo reprezentácii STU, fakulty, alebo
inej súčasti STU.“.
39.

V článku 8 sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„(3) Na účely priznania mimoriadneho štipendia podľa bodu 2 písm. d) až f) tohto
článku sa rozumie „úspešnou reprezentáciou“ reprezentácia STU, fakulty STU alebo inej
súčasti STU, kde študent študuje, s umiestnením na prvých troch miestach na súťažiach
fakultného alebo univerzitného charakteru, resp. regionálneho, celoslovenského,
európskeho alebo celosvetového charakteru.“.
Doterajšie body 3 až 8 sa označujú ako body 4 až 9.

40.

V článku 8 bod 4 sa písmeno „e“ nahrádza písmenom „i“.

41.

V článku 8 bod 5 sa číslo „6“ nahrádza číslom „7“.

42.

V článku 8 bod 6 sa slovo „kedy“ nahrádza slovami „počas ktorého“, písmeno „e“ sa
nahrádza písmenom „i“ a na konci sa pripája táto veta: „Rektor alebo dekan môže
rozhodnúť o priznaní mimoriadneho štipendia z vlastných zdrojov aj z vlastného
podnetu.“.

43.

V článku 8 bod 8 sa vypúšťa slovo „obvykle“ a za slovo „poskytuje“ sa vkladajú slová
„postupom podľa čl. 1 bod 10 až 12 tohto štipendijného poriadku obvykle“.

44.

Za článok 8 sa vkladá nový článok 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 8a
Podnikové štipendium
(1) STU alebo fakulta STU môže uzatvoriť s podnikateľom zmluvu o štipendijnom
programe na poskytovanie podnikových štipendií podľa § 97a zákona.
(2) Účelom podnikového štipendia je podpora štúdia vo vybraných študijných
programoch alebo motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce. Na podnikové
štipendium nemá študent právny nárok.
(3) Podnikové štipendium sa neposkytuje zo štipendijného fondu STU podľa článku 11
tohto štipendijného poriadku. Podrobnosti pre poskytovanie podnikového štipendia sú
ustanovené v § 97a zákona.“.

45.

V článku 10 bod 2 sa číslo „6“ nahrádza číslom „7“.
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46.

V článku 11 bod 1 znie:
„(1) Štipendijný fond STU sa vytvára:
a) z časti dotácie zo štátneho rozpočtu na sociálnu podporu študentov určenej
na sociálne štipendiá a motivačné štipendiá (§ 96 a § 96a zákona),
b) z časti výnosov zo školného (§ 92 ods. 20 zákona), pričom najmenej 20 %
výnosov zo školného podľa § 92 ods. 5 a 6 zákona je príjmom štipendijného
fondu STU,
c) z kladného celkového hospodárskeho výsledku STU na základe rozhodnutia
Akademického senátu STU,
d) z darov, z dedičstva a z výnosov z nich,
e) z grantov, ak to grantová schéma umožňuje,
pričom položky b) až e) tohto bodu sú vlastné zdroje štipendijného fondu STU.“.

47.

V článku 11 bod 2 na konci sa pripája táto veta: „Finančné prostriedky štipendijného
fondu sú vedené na samostatných bankových účtoch oddelene od ostatných finančných
prostriedkov.“.

48.

V článku 11 bod 6 za slová „osobitného štipendijného fondu“ sa vkladajú slová „z časti
dotácie“.

49.

V článku 11 bod 7 sa za slovo „rektora“ vkladá slovo „najmenej“, za slová „svojho
štipendijného fondu z“ sa vkladá slovo „časti“ a slovo „Príjmy“ sa nahrádza slovom
„Výnosy“.

50.

V článku 13 bod 3 sa slovo „študijného“ nahrádza slovom „štipendijného“.

51.

V článku 13 bod 4 sa slovo „študijným“ nahrádza slovom „štipendijným“ a slová „čl. 8
bod 8“ sa nahrádzajú slovami „čl. 8 bod 9“.
Článok 2

1.

Dodatok číslo 3 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 23. novembra 2020.

2.

Dodatok číslo 3 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 dňom 1. január 2021.

.........................................................
prof. Ing. Marián Peciar, PhD., v. r.1
predseda AS STU

...........................................................
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., v. r. 1
rektor STU

Originál podpísaného vnútorného predpisu číslo 6/2020 „Dodatok číslo 3 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 Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
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