
SMERNICA 
Smernica dekana FCHPT STU o priznávaní motivačného prospechového 
štipendia v danom akademickom roku za študijné výsledky dosiahnuté v 

predchádzajúcom akademickom roku 
 
 Podľa § 96 zákona č. 363/2007 Z. z. priznáva vysoká škola študentom prvých dvoch stupňov 
vysokoškolského štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v SR, motivačné prospechové štipendiá. 
 Podľa Smernice STU č. 3/2008 : „Štipendijný poriadok“ , časť tretia, Článok 4 odsek A sa motivačné 
prospechové štipendium priznáva študentom dennej formy študijného programu prvého a druhého 
stupňa vysokoškolského vzdelávania za vynikajúce plnenie študijných povinností pri štúdiu 
v štandardnej dĺžke v danom stupni vysokoškolského vzdelávania v predchádzajúcom akademickom 
roku. 
 
 Podľa rozhodnutia Vedenia FCHPT (Zápisnica č. 13, odsek 7.1) zo dňa 21. 10. 2008  bude 
priznávanie motivačných prospechových štipendií a hodnotenie plnenia študijných povinností 
realizované nasledovne: 
1) Motivačné prospechové štipendiá sa priznávajú študentom 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. 

a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v SR a študujú v štandardnej dĺžke. 
2) V 1. roč. inžinierskeho štúdia sa motivačné prospechové štipendiu priznáva len tým bakalárom, ktorí 

skončili  prvý stupeň vysokoškolského štúdia na FCHPT STU v štandardnej dĺžke. 
3) Motivačné prospechové štipendium sa podľa Štipendijného poriadku STU priznáva maximálne 10% 

študentov, u ktorých sa posudzuje plnenie študijných povinností za rovnaké obdobie. 
4) Kvalita dosiahnutých študijných výsledkov sa posudzuje podľa úspešného absolvovania študijných 

predmetov zaradených do vlastného študijného plánu a podľa dosiahnutého váženého študijného 
priemeru. 

5) Medzi ďalšie skutočnosti rozhodujúce o plnení študijných povinností patrí: 
a) Do poradia sa nezahŕňajú študenti, ktorí majú už ukončenú jednu vysokú školu. 
b) Do poradia sa zahrnú len v súčasnosti aktívni študenti (nie prerušení). 
c) Za hodnotené obdobie nesmie mať študent vo vlastnom študijnom pláne druhýkrát zapísaný 

kreditovaný predmet. 
d) Za hodnotené obdobie musí študent získať plný počet zapísaných kreditov (v 2. roč. Bc. štúdia 56 

alebo 60, a vo vyšších ročníkoch 60 kreditov). 
e) V prípade rovnosti vážených študijných priemerov rozhodne počet predmetov urobených v 

riadnom termíne, a ďalej podľa potreby počet získaných hodnotení  A, B, C atď. 
6) Podľa rozhodnutia Vedenia FCHPT (Zápisnica č. 13, odsek 7.1) zo dňa 21. 10. 2008 sa pridelí zo 

základnej výšky dotácie prospechového štipendia na študenta určenej podľa Štipendijného poriadku 
STU v Čl. 4, odsek A, časť 5 študentovi 2. roč. Bc. štúdia 0,8 násobok základnej výšky, študentovi 3. 
roč. Bc. štúdia 1,0 násobok, študentovi 1. roč. Ing. štúdia 1,1 násobok a študentovi 2. roč. Ing. štúdia 
1,2 násobok. 

7) Motivačné prospechové štipendium sa študentom vypláca jednorázovo najneskôr do konca prvého 
semestra akademického roku , kedy môže byť priznané. 

8) Študenti, ktorým bolo motivačné prospechové štipendium priznané nahlásia svojej študijnej 
referentke číslo bankového účtu, na ktorý mu bude štipendium poukázané a prevezmú si oznámenie 
o pridelení motivačného prospechového štipendia najneskôr do konca novembra akademického 
roku, v ktorom sa štipendium priznáva. 

9) Rozhodnutie o pridelení motivačného prospechového štipendia je konečné. 
 

Schválené v AS: 
 

 

V Bratislave dňa 15. 6. 2009 
 

Dr. h. c.  prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.  
dekan FCHPT 

Schválené v AS: 16. 6. 2009  
 


