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NÁVRH NA PRIZNANIE ŠTIPENDIA
v súlade so Štipendijným poriadkom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave č. 8/2013 v platnom znení 

(ďalej len „Štipendijný poriadok STU“) 

Návrhy na priznanie štipendia poskytovaného zo štipendijného fondu fakulty alebo osobitného 
štipendijného fondu sa predkladajú písomne príslušnému študijnému oddeleniu fakulty/inej súčasti STU. 

Návrhy na priznanie štipendia poskytovaného zo štipendijného fondu rektora sa predkladajú písomne na 
Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov, Rektorátu STU, Vazovova 5, 812 43  Bratislava. 

ÚDAJE O NAVRHOVANOM 

Príloha návrhu: fotokópia dokladu, diplomu o udelení ocenenia, prípadne iný relevantný dokument 
potvrdzujúci splnenie kritéria na priznanie štipendia. 

Štipendium sa navrhuje 
za (odôvodnenie): 

Aktivita bola realizovaná v termíne:   od do 

Meno: Priezvisko:

Dátum narodenia: Fakulta:

Tituly:

Názov študijného programu: 

Názov študijného odboru: 

Stupeň štúdia: Forma štúdia: 

Adresa pre zaslanie korešpondencie: 

:

E-mail:

Poznámka:
V zmysle čl. 1 bodov 10 až 12 Štipendijného poriadku STU v platnom znení sa štipendium študentovi poskytuje 
bezhotovostne, bankovým prevodom na bankový účet vedený v Slovenskej republike, v lehote splatnosti 30 
kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní štipendia podľa čl.1 bodu 7 Štipendijného poriadku 
STU v platnom znení. Na uvedené účely je študent povinný zadať do AIS číslo bankového účtu, na ktorý má byť 
štipendium poskytované, pričom je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť údajov zadaných do AIS.  
STU je oprávnená študenta vyzvať, aby splnil uvedené povinnosti. Ak študent ani po výzve tieto povinnosti nesplní, 
štipendium mu nebude ani priznané ani poskytnuté.  

denná          externáI. stupeň II. stupeň        III. stupeň

ID študenta:
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ZDÔVODNENIE PREDLOŽENIA NÁVRHU 
(vyberte navrhovaný druh štipendia) 

Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky podľa čl. 6 bod 1 Štipendijného poriadku STU

Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky alebo mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov 
podľa čl. 6 bod 4 písm. b) alebo čl. 7 bod 3 písm. b) Štipendijného poriadku STU súvisiace s ocenením 
„Študent roka“ za mimoriadne výsledky:

Mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov podľa čl. 8 Štipendijného poriadku STU

Zdôvodnenie:

Mimoriadne štipendium bude poskytnuté:
         jednorazovo 
         pravidelne (vyznačiť periodicitu poskytovania)

Mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov súvisiace s ocenením „Cena rektora STU“ podľa Smernice 
rektora č. 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora STU (ďalej len "smernica CR")
v spojení s čl. 7 bod 3 písm. b) Štipendijného poriadku STU

   za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia (čl. 2 bod 2 smernice CR):

        za výnimočné výsledky dosiahnuté v odbornej činnosti počas štúdia  (čl. 2 bod 3 smernice CR):

ÚDAJE O PREDKLADATEĽOVI 
Predkladám návrh na priznanie štipendia vo výške:                   
Meno a priezvisko, tituly: 
Funkcia:  
Pracovisko:  

Dňa 
podpis predkladateľa 

Rozhodnutie dekana fakulty/rektora STU: 
□ súhlasím s vyplatením štipendiá vo výške: ...................Eur 
□ nesúhlasím

Dňa .......................... 

dekan/rektor 

 .................................................... 

 .................................................... 
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