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Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave (ďalej tiež „AS FCHPT“ alebo „FCHPT“, každé slovné spojenie vo 
vzťahu k príslušnému ustanoveniu podľa jeho významu) 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“) schválil na 
svojom zasadnutí dňa 2. 6. 2014 nasledovný  
 
 

ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK 
FAKULTY CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
 
 

Článok 1 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Štipendijný poriadok Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „štipendijný poriadok fakulty“) je podľa § 33 
ods. 3 písm. c) zákona vnútorným predpisom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „FCHPT“ alebo „fakulta“),  
 
a)  ktorý obsahuje podrobnejšiu úpravu ustanovení uvedených vo vnútornom predpise STU č. 
8/2013 zo dňa 29. 10. 2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave schválenom akademickým senátom STU dňa 28. októbra 2013 (ďalej len 
„štipendijný poriadok STU“) na vlastné podmienky fakulty, 
 
b)  ktorým sa realizuje oprávnenie fakulty v zmysle piatej časti bod 1 štipendijného poriadku 
STU.  
 

Článok 2 
ZMENY A DOPLNENIA 

 
V súlade s piatou časťou, bod 4, štipendijného poriadku STU, týmto študijným poriadkom 
fakulty sa preberá celé znenie štipendijného poriadku STU, s tým, že: 
 
a) tam, kde je uvedené STU alebo univerzita, myslí sa tým fakulta, pokiaľ to povahe 
daného ustanovenia neodporuje; 
b) ustanovenia študijného poriadku STU sa upravujú nasledovne: 
 
1. Článok 4 bod 2 študijného poriadku fakulty znie nasledovne: 

 
„Študentom bakalárskych študijných programov v prvom roku štúdia môže byť priznané 
motivačné štipendium odborové, ak študent skončil štúdium na strednej škole v 
predchádzajúcom školskom roku a posudzujú sa jeho študijné výsledky z posledného 
školského roku štúdia na strednej škole, ktoré nezahŕňajú výsledky z maturitnej skúšky. 
V prípade rovnakých výsledkov sa ďalej zohľadňuje väčší počet hodnotení „výborný (1)“ 
dosiahnutých z predmetov chémia, matematika, fyzika, biológia a zo seminárov z týchto 
predmetov za celý školský rok.“ 
 
2. Článok 4 bod 6 štipendijného poriadku fakulty znie nasledovne:   
„V prípade rovnosti VŠP sa zohľadnia ďalšie kritériá: 



 

 2

Akademický senát, 2. 6. 2014 
Štipendijný poriadok Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU 
v Bratislave  
Predkladateľ: prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. 

a) kvalita dosiahnutých študijných výsledkov v povinných predmetoch podľa bodu 4 
tohto článku; viac známok A znamená lepšie poradie, viac známok E znamená horšie poradie, 
b) kvalita dosiahnutých študijných výsledkov v povinne voliteľných predmetoch podľa 
odporúčaného študijného plánu; viac známok A znamená lepšie poradie, viac známok E 
znamená horšie poradie, 
c) počet opravných termínov potrebných na úspešné absolvovanie povinných predmetov 
podľa odporúčaného študijného plánu; viac opravných termínov znamená horšie poradie, 
d) počet opravných termínov potrebných na úspešné absolvovanie povinne voliteľných 
predmetov podľa odporúčaného študijného plánu; viac opravných termínov znamená horšie 
poradie.“ 
 
3. Článok 4 bod 8 štipendijného poriadku fakulty znie nasledovne:   
„Študenti doktorandských študijných programov, ktorí spĺňajú podmienku podľa bodu 7 tohto 
článku sa zoradia podľa kvality dosiahnutých výsledkov vedeckej časti štúdia, a to najmä 
kvality publikačnej činnosti študenta. V prípade porovnateľnej úrovne publikačnej činnosti sa 
zohľadňuje plnenie ďalších úloh stanovených v individuálnom študijnom pláne. Podmienkou 
pre priznanie motivačného štipendia odborového je kladné stanovisko školiteľa študenta, 
pričom v prípade záporného stanoviska, musí školiteľ uviesť jeho zdôvodnenie. Pri 
posudzovaní kvality dosiahnutých výsledkov vedeckej časti štúdia študentov doktorandských 
študijných programov v ďalších rokoch štúdia sa postupne zohľadnia kritériá: 
a) prepočítaný počet publikácii kategórie A (podľa Kritérií na hodnotenie úrovne 
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie 
činností vysokej školy, ďalej len „kritériá akreditácie VVČ“) v príslušnom študijnom odbore, 
prepočítaný počet publikácii sa získa sčítaním publikácií vynásobených podielom doktoranda, 
b) počet publikácii kategórie B (podľa kritérií akreditácie VVČ) v príslušnom študijnom 
odbore, 
c) získanie vlastného vedeckého projektu, 
d) prepočítaný počet citácií v databáze WOS a Scopus, prepočítaný počet citácií sa 
získa sčítaním citácií vynásobených podielom doktoranda na citovanej publikácii, 
e) počet prednášok na konferenciách osobne prezentovaných vo svetovom jazyku, 
f)  v prípade porovnateľnej úrovne publikačnej činnosti sa zohľadňuje pedagogická 
činnosť doktoranda. Pri výpočte pedagogických výkonov doktoranda sa použijú pravidlá 
FCHPT pre výpočet pedagogických výkonov.“ 
 
4. Článok 5 bod  4 štipendijného poriadku fakulty znie nasledovne:   
„V prípade rovnosti VŠP sa zohľadnia ďalšie kritériá:  
a) kvalita dosiahnutých študijných výsledkov v povinných predmetoch podľa bodu 2 tohto 
článku,  
b) ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie kvality plnenia študijných povinností, ktoré 
sú uvedené v čl. 4 bod 6 písm. b) až d) študijného poriadku fakulty. “ 
 
5. Článok 5 bod  6 štipendijného poriadku fakulty znie nasledovne:   
„Študenti doktorandských študijných programov, ktorí spĺňajú podmienku podľa bodu 5 tohto 
článku sa zoradia podľa kvality dosiahnutých výsledkov vedeckej časti štúdia - najmä kvality 
publikačnej činnosti. V prípade porovnateľnej úrovne publikačnej činnosti sa zohľadňuje 
plnenie ďalších úloh stanovených v individuálnom študijnom pláne. Podmienkou pre 
priznanie motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky je kladné stanovisko 
školiteľa študenta, pričom v prípade záporného stanoviska, musí školiteľ uviesť jeho 
zdôvodnenie. Pri posudzovaní kvality dosiahnutých výsledkov vedeckej časti štúdia študentov 
doktorandských študijných programov sa zohľadnia kritériá uvedené v čl. 4 bod 8 písm. a) – 
f) štipendijného poriadku.“ 
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6. Článok 5 bod  7 štipendijného poriadku fakulty znie nasledovne:    
„Výška motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky pre študentov bakalárskych, 
inžinierskych alebo magisterských študijných programov sa určuje ako najviac: 

a) základná výška motivačného štipendia pre študenta 2. ročníka bakalárskeho 
študijného programu typu B, 

b) 1,3-násobok základnej výšky motivačného štipendia pre študenta 2. ročníka 
bakalárskeho študijného programu typu A, 

c) 1,2-násobok základnej výšky motivačného štipendia pre študenta 3. ročníka 
bakalárskeho študijného programu typu B, 

d) 1,6-násobok základnej výšky motivačného štipendia pre študenta 3. ročníka 
bakalárskeho študijného programu typu A, 

e) 2-násobok základnej výšky motivačného štipendia pre študenta 2. ročníka 
inžinierskeho študijného programu s VŠP od 1,00 do 1,30 vrátane, inak 1,5 násobok 
základnej výšky motivačného štipendia. 
 

7. Článok 5 bod  8 štipendijného poriadku fakulty znie nasledovne:    
„Výška motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky pre študentov doktorandských 
študijných programov sa určuje ako najviac: 

a) 2,5-násobok základnej výšky motivačného štipendia pre študenta doktorandského 
študijného programu pred dizertačnou skúškou, 

b) 3-násobok základnej výšky motivačného štipendia pre študenta doktorandského 
študijného programu po dizertačnej skúške.“ 

 
8. Článok 6 bod  5 štipendijného poriadku fakulty znie nasledovne:    
„ Výška motivačného štipendia za mimoriadne výsledky podľa bodu 1 tohto článku závisí od 
výšky naakumulovaných prostriedkov v štipendijnom fonde a zároveň nesmie prekročiť 
jedennásobok základnej výšky motivačného štipendia podľa čl. 3 bod 6 tohto štipendijného 
poriadku.  Výška štipendia za mimoriadne výsledky podľa bodu 1 písm. c) až e) v súťažiach 
fakultného, univerzitného, celoslovenského a regionálneho charakteru je najviac 50% 
maximálnej výšky štipendia a najviac maximálna výška v súťažiach európskeho alebo 
celosvetového charakteru v prípade umiestnenia jednotlivca. V prípade kolektívu sa sumy 
určené jednotlivcovi rovnomerne rozdelia všetkým členom kolektívu, pričom minimálna 
suma je aspoň 5% z maximálnej výšky štipendia za mimoriadne výsledky podľa bodu 1 písm. 
c) až e).“ 
 
9. Článok 8 bod 8 znie:   
„Mimoriadne štipendiá, ktoré na FCHPT  môžu byť poskytnuté zo štipendijného fondu z 
vlastných zdrojov, sú:  

a) mimoriadne štipendium „Cena dekana FCHPT STU“ podľa čl. 8 bod 9 Štipendijného 
poriadku FCHPT,  

b) mimoriadne štipendium „Pochvalné uznanie dekana FCHPT STU“ za kvalitnú 
záverečnú prácu,  

c) mimoriadne štipendium na podporu študenta vo veľmi zlej sociálnej situácii, 
d) mimoriadne štipendium za významný humanitný čin,  
e) ďalšie mimoriadne štipendiá, ktoré nie sú v rozpore s čl. 8 bod 1.“ 

 
10. V čl. 8 sa dopĺňajú body 9 - 14  v znení: 
(9) Maximálna výška mimoriadneho štipendia poskytnutého z vlastných zdrojov FCHPT STU 
sa určuje zo základnej výšky motivačného štipendia podľa čl. 3 bod 6 tohto štipendijného 
poriadku nasledovne:  
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a) mimoriadne štipendium „Cena dekana FCHPT STU“ - maximálnu výšku určuje čl. 8 
bod 11 Štipendijného poriadku FCHPT,  

b) mimoriadne štipendium za kvalitnú záverečnú prácu – najviac 50% základnej výšky 
štipendia za bakalársku prácu, najviac 75% základnej výšky štipendia za diplomovú 
prácu a najviac jedennásobok základnej výšky štipendia za dizertačnú prácu,  

c) mimoriadne štipendium na podporu štúdia v rámci mimo univerzitnej mobility 
študenta - v závislosti od dĺžky pobytu, krajiny pobytu a zvolených predmetov štúdia 
najviac dvojnásobok základnej výšky štipendia, 

d) mimoriadne štipendium na podporu zahraničných študentov - v bakalárskom  a 
inžinierskom stupni  najviac do výšky jedennásobku základnej výšky štipendia, 
v doktorandskom stupni najviac do výšky dvojnásobku základnej výšky štipendia. Pri 
rozhodovaní o pridelení štipendia sa posudzuje sociálna situácia študenta, výsledky 
štúdia v predošlých stupňoch štúdia a prínos študenta pre FCHPT, 

e) mimoriadne štipendium na podporu vrcholových športovcov - do výšky najviac 
jedennásobku základného štipendia; podmienkou je dosiahnutie VŠP do 2,20 vrátane 
a dosiahnutie umiestnenia na 1.-3. mieste na majstrovstvách SR alebo na 1.-5. mieste 
na medzinárodných súťažiach európskeho a svetového charakteru, 

f) mimoriadne štipendium za významnú činnosť konanú v prospech FCHPT STU alebo 
STU - najviac do výšky jedennásobku základného štipendia, 

g) mimoriadne štipendium za významný humanitný čin  - najviac do výšky 
jedennásobku základného štipendia, 

h) mimoriadne štipendium na podporu študenta vo veľmi zlej sociálnej situácii -  najviac 
do výšky dvojnásobku základného štipendia; takéto štipendium môže byť študentovi 
poskytnuté raz za štúdium,  

i) ďalšie mimoriadne štipendiá, ktoré nie sú v rozpore s čl. 8 bod 1 - najviac 
dvojnásobok základnej výšky štipendia. 

 
(10) Mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov „Cena dekana FCHPT STU“ sa priznáva 

absolventom bakalárskych, inžinierskych alebo doktorandských študijných programov 
na STU za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia. Je poskytované 
zo štipendijného fondu FCHPT STU (čl. 11 ods.2 Štipendijného poriadku FCHPT).  
 

(11) Výška mimoriadneho štipendia „Cena dekana FCHPT STU“ je diferencovaná podľa 
stupňa absolvovaného vysokoškolského štúdia nasledovne:  
a) absolvent bakalárskeho študijného programu, ktorý ukončil štúdium s vyznamenaním 

(čl. 22 ods. 3 písm. a) Študijného poriadku STU) - výška štipendia je najviac 
jedennásobok základnej výšky motivačného štipendia podľa čl. 3 bod 6 Štipendijného 
poriadku FCHPT  

b) absolvent inžinierskeho študijného programu, ktorý ukončil štúdium s vyznamenaním 
(čl. 22 ods. 3 písm. b) Študijného poriadku STU) - výška štipendia je najviac 
jedenapolnásobok základnej výšky motivačného štipendia podľa čl. 3 bod 6 
Štipendijného poriadku FCHPT,  

c) absolvent doktorandského študijného programu s vynikajúcimi výsledkami vo 
vedeckovýskumnej činnosti - výška štipendia je najviac dvojnásobok základnej výšky 
motivačného štipendia podľa čl. 3 bod 6 Štipendijného poriadku FCHPT.  

(12)„Cena dekana FCHPT STU“ sa udeľuje v každom ak. roku najviac 10% absolventom 
doktorandského štúdia na základe návrhu riaditeľov ústavov. Riaditelia ústavov 
nominujú absolventov na ocenenie do 60 dní od ukončenia štúdia doktoranda. Výber 
ocenených robí korešpondenčne  komisia, ktorej predsedom je prodekan pre vzdelávanie 
a členmi sú riaditelia, ktorí poslali nominácie. Ďalšími členmi komisie, ktorá je 
minimálne 3 členná, môžu byť ostatní členovia vedenia FCHPT. Nominovaní absolventi 
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sa posudzujú podľa publikačnej činnosti, citačných ohlasov, získaných projektov, 
ocenení získaných v priebehu doktorandského štúdia. 

 
(13)Absolventovi bakalárskeho alebo inžinierskeho študijného programu na FCHPT STU, 
ktorý sa do 90 dní od riadneho skončenia štúdia zapíše na ďalšie štúdium na STU, môže byť 
mimoriadne štipendium „Cena dekana FCHPT STU“ priznané podľa bodu 1 tohto článku 
poskytnuté aj z prostriedkov štátneho rozpočtu.  

 
(14) Absolventovi bakalárskeho alebo inžinierskeho študijného programu na FCHPT STU 
môže byť v posledný deň štúdia mimoriadne štipendium „Cena dekana FCHPT STU“ 
priznané podľa bodu 1 tohto článku poskytnuté aj z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
 
 
 

Článok 3 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 
(1) Fakulta vydáva tento študijný poriadok fakulty v súlade s piatou časťou ods. 1 
štipendijného poriadku STU. 
 
(2) Fakulta vydá úplné znenie štipendijného poriadku fakulty, a to s akceptovaním 
ustanovení štipendijného  poriadku STU v zmysle článku 2 písm. a) tohto študijného poriadku 
fakulty a so znením zmien a doplnení podľa článku 2 písm. b) tohto štipendijného poriadku 
fakulty.  
 
(3) Všetky zmeny a doplnky tohto štipendijného poriadku fakulty musia byť schválené 
akademickým senátom fakulty. 
 
(4) Týmto študijným poriadkom fakulty sa rušia: 
a) Interné pokyny dekana k študijnému a skúšobnému poriadku a k organizácii štúdia na 
FCHPT schválené AS FCHPT dňa 16. 6. 2009, 
b) Smernica dekana FCHPT STU o priznávaní motivačného  prospechového 
štipendia v danom akademickom roku za študijné výsledky dosiahnuté v 
predchádzajúcom akademickom roku schválená AS FCHPT dňa 15. 6. 2009. 
 
(5) Tento štipendijný poriadok bol schválený akademickým senátom fakulty dňa 2. 6. 
2014. 
(6) Štipendijná poriadok fakulty nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým 
senátom STU. 
(7) Štipendijný poriadok fakulty nadobúda účinnosť dňom 1. september 2014. 
 
 
 
   v Bratislave 2. 6. 2014 
 
 
 
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.   prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. 
    predseda AS FCHPT STU  dekan FCHPT STU 


