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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 

 
V Bratislave 02. 06. 2014 

3/2014 
 

Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
(ďalej len „fakulta“ alebo „FCHPT STU“) na základe splnomocňovacieho ustanovenia v  článku 3 bod 2 
Štipendijného poriadku Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave číslo 3/2014 schváleného Akademickým senátom Fakulty chemickej 
a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 02. 06. 2014 

 

vydáva 
nasledovné ÚPLNÉ ZNENIE  

 
Štipendijného poriadku  

Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:  

 
ČASŤ PRVÁ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 

(1) Štipendijný poriadok FCHPT STU (ďalej len „štipendijný poriadok“) upravuje podmienky 
na priznávanie a poskytovanie štipendií podľa § 95 a nasl. zákona, podmienky na poskytovanie 
študentských pôžičiek podľa § 101 ods. 3 zákona študentom bakalárskych, inžinierskych, 
magisterských a doktorandských študijných programov uskutočňovaných na FCHPT STU a tvorbu 
a štruktúru štipendijného fondu STU. 

 
(2) FCHPT STU poskytuje štipendiá študentom FCHPT STU (ďalej tiež ako „študent“) z 

nasledovných zdrojov (§ 95 zákona): 
a) z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, 
b) z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu STU. 

 
(3) FCHPT STU poskytuje študentom tieto štipendiá: 

a) sociálne štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 96 zákona (čl. 2 tohto 
štipendijného poriadku), 

b) motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 96a zákona (čl. 3 až 6 
tohto štipendijného poriadku), 

c) štipendiá z vlastných zdrojov FCHPT STU podľa § 97 zákona (čl. 7 až 9 tohto 
štipendijného poriadku). 

 
(4) Štipendiá podľa bodu 3 tohto štipendijného poriadku sú poskytované zo štipendijného 

fondu FCHPT STU. Tvorba a štruktúra štipendijného fondu STU je upravená vo štvrtej časti tohto 
štipendijného poriadku. 

 
(5) Pokiaľ v tomto štipendijnom poriadku nie je ustanovené inak študentovi môže byť 

priznané príslušné štipendium, ak splní podmienky na jeho priznanie uvedené v tomto štipendijnom 
poriadku. 
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(6) O priznaní štipendia rozhoduje rektor alebo dekan fakulty v závislosti od druhu 

štipendia. V rozhodnutí o priznaní štipendia sa uvedie výška 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 písomne v listinnej forme a musia byť študentovi doručené 
doporučenou zásielkou. 

 

(7) Pokiaľ v tomto štipendijnom poriadku nie je ustanovené inak, na doručovanie 
písomností v zmysle tohto štipendijného poriadku sa použijú primerane ustanovenia o doručovaní 
podľa čl. 50 body 4, 5 a 7 vnútorného predpisu č. 4/2013 Študijný poriadok STU.  

 

(8) Na konanie a rozhodovanie o priznávaní štipendií podľa tohto štipendijného poriadku sa 
nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov. To neplatí pri konaní a rozhodovaní o priznaní sociálneho štipendia podľa čl. 2 tohto 
štipendijného poriadku. 

 
(9) Štipendium sa poskytuje bezhotovostne bankovým prevodom na bankový účet študenta 

vedený v Slovenskej republike. Číslo bankového účtu má študent evidované v akademickom 
informačnom systéme (ďalej len „AIS“). 

 
ČASŤ DRUHÁ 

PRAVIDLÁ NA PRIZNÁVANIE A POSKYTOVANIE ŠTIPENDIÍ 
Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 

 
Článok 2 

Sociálne štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 
 

(1) Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov, ktorí majú trvalý pobyt 
v Slovenskej republike, sa na základe splnenia ustanovených podmienok priznáva sociálne 
štipendium. Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne 
štipendium má študent právny nárok. 

 
(2) Na sociálne štipendium nemá nárok študent, 

a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa, 

b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 
c) ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v 

jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania; na 
účely tohto bodu sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 
zákona považujú za štúdium v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý a ďalšie 
roky štúdia za štúdium v študijnom programe druhého stupňa, pričom štvrtý rok 
štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 zákona je na účely tohto bodu 
považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky 
štúdia primerane; doba, počas ktorej študent poberal v príslušnom roku štúdia 
sociálne štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor, 

d) ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia 
alebo 
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e) ktorý študuje externou formou štúdia. 
 

(3) Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po 
prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím. 

 
(4) Príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium, okruh spoločne 

posudzovaných osôb, hranicu príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium, jeho výšku a ďalšie 
podrobnosti o priznávaní sociálneho štipendia ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

 

(5) O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje dekan fakulty pre študentov 
študijných programov uskutočňovaných na fakulte a rektor pre študentov študijných programov 
uskutočňovaných na iných súčastiach STU. V prípade, že študent nesplní podmienky na priznanie 
sociálneho štipendia, sociálne štipendium mu nebude priznané. 
 

Článok 3 
Motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

 
(1) FCHPT STU môže priznať študentom z  prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné 

štipendiá: 
a) v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 zákona na základe 

analýz a prognóz vývoja trhu práce (ďalej len „motivačné štipendium odborové“) so 
zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta 
študijného programu prvého stupňa v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné 
výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole [96a ods. 1 písm. a) zákona]. 
Kritériá priznávania motivačného štipendia odborového sú určené v čl. 4 tohto 
štipendijného poriadku. 

b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku 
v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti [96a ods. 1 
písm. b) zákona].  

 
(2) Motivačné štipendiá podľa bodu. 1 písm. b) tohto článku môžu byť priznané ako: 

a) motivačné štipendiá za vynikajúce študijné výsledky; kritériá priznávania 
motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky sú určené v čl. 5 tohto 
štipendijného poriadku, 

b) motivačné štipendiá za mimoriadne výsledky; kritériá priznávania motivačného 
štipendia za mimoriadne výsledky sú určené v čl. 6 tohto štipendijného poriadku. 

 
(3) Motivačné štipendium odborové podľa bodu 1 písm. a) tohto článku sa priznáva najviac 

päťdesiatim percentám študentov príslušnej fakulty alebo inej súčasti STU z celkového počtu 
študentov študujúcich študijný odbor určený metodikou k 31. 10. príslušného akademického roka. 

 
(4) Motivačné štipendium podľa bodu 1 písm. b) tohto článku sa priznáva najviac desiatim 

percentám študentov z celkového počtu študentov príslušnej fakulty alebo inej súčasti STU k 31. 10. 
posudzovaného akademického roku. Počet študentov a výška daného štipendia v relatívnej miere 
(percentách) k základnej výške môže byť diferencovaná podľa stupňa vysokoškolského vzdelávania, 
podľa študijných programov, prípadne podľa roku štúdia, aj s cieľom zvýšenia motivácie štúdia 
jednotlivých študijných programov. Podrobnosti si upravia fakulty vo svojich štipendijných 
poriadkoch. 
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(5) Základná výška motivačného štipendia odborového podľa bodu 1 písm. a) tohto 
článku na jedného študenta sa určuje zo štipendijného fondu (čl. 11 ods. 4 tohto štipendijného 
poriadku) z časti pridelených prostriedkov štátneho rozpočtu pre päťdesiat percent počtu študentov 
študujúcich študijný odbor určený metodikou (podľa bodu 3 tohto čl.). 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 priznávajúcou štipendium (čl. 1 bod 6 tohto štipendijného 
poriadku) najneskôr mesiac po schválení návrhu rozdelenia dotačných prostriedkov štátneho 
rozpočtu v akademickom senáte STU.  

 
(6) Základná výška motivačného štipendia podľa bodu 1 písm. b) tohto článku na jedného 

študenta sa určuje zo štipendijného fondu (čl. 11 bod. 5 tohto štipendijného poriadku) z časti 
pridelených prostriedkov štátneho rozpočtu pre desať percent študentov z celkového počtu všetkých 
študentov. 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 priznávajúcou štipendium (čl. 1 
bod 6 tohto štipendijného poriadku) najneskôr mesiac po schválení návrhu rozdelenia dotačných 
prostriedkov štátneho rozpočtu v akademickom senáte STU.   
 

Článok 4 
Kritériá priznávania motivačného štipendia odborového 

 
(1) Motivačné štipendium odborové sa priznáva študentom fakulty alebo inej súčasti STU 

podľa bodu 2, 3, 4 a 7 tohto článku študujúcich študijný odbor určený metodikou so zohľadnením 
študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia. 

 
(2) 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. 

 
(3) Študentom inžinierskych, magisterských alebo doktorandských študijných programov 

v prvom roku štúdia môže byť priznané motivačné štipendium odborové, ak študent skončil 
vysokoškolské štúdium v niektorom stupni v predchádzajúcom akademickom roku so zohľadnením 
jeho študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia (vážený študijný priemer za celé 
predchádzajúce štúdium v bakalárskom, inžinierskom alebo magisterskom študijnom programe). 

 
(4) Študentom bakalárskych, inžinierskych alebo magisterských študijných programov 

v ďalších rokoch štúdia môže byť priznané motivačné štipendium odborové so zohľadnením 
študijných výsledkov z predchádzajúceho akademického roku štúdia, a to v prípade, ak 
v predchádzajúcom akademickom roku študent neprekročil štandardnú dĺžku štúdia študijného 
programu (§ 52 až 54 zákona), ani nemal štúdium prerušené a úspešne absolvoval všetky predmety v 
odporúčanom študijnom pláne (dosiahol hodnotenie A až E).  

 

(5) Študenti bakalárskych, inžinierskych alebo magisterských študijných programov, ktorí 
spĺňajú podmienku podľa bodu 4 tohto článku sa zoraďujú do poradovníka na základe váženého 
študijného priemeru (ďalej len „VŠP“), ktorého výpočet je uvedený čl. 16 Študijného poriadku STU, 
vzostupne - od najnižšieho VŠP po najvyšší VŠP. 
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(6) V prípade rovnosti VŠP sa zohľadnia ďalšie kritériá: 
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. 

 
(7) Študentom doktorandských študijných programov v ďalších rokoch štúdia môže byť 

priznané motivačné štipendium odborové so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho 
akademického roku štúdia, a to v prípade, ak v predchádzajúcom akademickom roku študent 
neprekročil štandardnú dĺžku štúdia študijného programu (§ 52 až 54 zákona), ani nemal štúdium 
prerušené a úspešne absolvoval všetky predmety zapísané v študijnom pláne. 

 
(8) 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) prepočítaný 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 

sa získa sčítaním citácii  vynásobených podielom doktoranda vynásobených podielom 
doktoranda na citovanej publikácii, 

 e) počet prednášok na konferenciách osobne odprednášaných 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. 

 
(9) Výška motivačného štipendia odborového nesmie prekročiť jedenapolnásobok základnej 

výšky motivačného štipendia odborového podľa čl. 3 bod 5 tohto štipendijného poriadku.  
 

(10) Motivačné štipendium odborové sa poskytuje študentom jednorázovo, najneskôr do 
konca prvého semestra akademického roku, ak bolo v zmysle bodu 1 tohto článku priznané.  
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(11) Dekan fakulty alebo rektor rozhodne o priznaní motivačného štipendia odborového na 
základe rozhodnutia podľa čl. 1 bod 6 tohto štipendijného poriadku. Štipendium STU poskytne 
študentovi bez podania žiadosti, ak študent splnil kritériá podľa tohto článku. 
 

Článok 5 
Kritériá priznávania motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky 

 
(1) Motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky sa priznáva študentom 

bakalárskych, inžinierskych, magisterských alebo doktorandských študijných programov za vynikajúce 
plnenie študijných povinností dosiahnutých v danom stupni štúdia v predchádzajúcom akademickom 
roku, ak študent nemal v tom roku prerušené štúdium. 

 
(2) Študentom bakalárskych, inžinierskych alebo magisterských študijných programov 

podľa bodu 1 tohto článku môže byť priznané motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky, 
ak v posudzovanom akademickom roku študent neprekročil štandardnú dĺžku štúdia študijného 
programu (§ 52 až 54 zákona), úspešne absolvoval všetky predmety v odporúčanom študijnom pláne 
(dosiahol hodnotenie A až E) a jeho VŠP bol najviac do 2,2 vrátane. 

 
(3) Študenti bakalárskych, inžinierskych alebo magisterských študijných programov, ktorí 

spĺňajú podmienku podľa bodu 2 tohto článku sa zoraďujú do poradovníka na základe VŠP vzostupne 
- od najnižšieho VŠP po najvyšší VŠP. 

 

(4) 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) štipendijného poriadku fakulty. 
 

(5) Študentom doktorandských študijných programov podľa bodu 1 tohto článku môže byť 
priznané motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky, ak v posudzovanom akademickom 
roku neprekročil štandardnú dĺžku štúdia študijného programu (§ 52 až 54 zákona) a úspešne 
absolvoval všetky predmety zapísané v študijnom pláne. 

 
(6) 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. 

 

(7) 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, 
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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 najviac 1,5-
násobok základnej výšky motivačného štipendia. 

 

(8) Výška motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky pre študentov 
doktorandských študijných programov sa určuje ako 

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

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

 

(9) Motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky sa poskytuje študentom 
jednorázovo, najneskôr do konca prvého semestra akademického roka, ak bolo v zmysle bodu 1 
tohto článku priznané.  

 

(10) Dekan alebo rektor rozhodne o priznaní motivačného štipendia za vynikajúce študijné 
výsledky na základe rozhodnutia podľa čl. 1 bod 6 tohto štipendijného poriadku. Štipendium STU 
poskytne študentovi bez podania žiadosti, ak študent splnil kritériá podľa tohto článku. 

 
Článok 6 

Kritériá priznávania motivačného štipendia za mimoriadne výsledky  
 

(1) Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky môže byť priznané študentom 
bakalárskych, inžinierskych, magisterských alebo doktorandských študijných programov 
zo štipendijného fondu z časti pridelených prostriedkov štátneho rozpočtu [čl. 11 bod 1 písm. a) 
tohto štipendijného poriadku] a s prihliadnutím na finančné možnosti aj z  vlastných zdrojov [čl. 11 
bod 1 písm. b) až e) tohto štipendijného poriadku] za: 

a) mimoriadne plnenie študijných povinností,  
b) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja,  
c) úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v športových súťažiach, 
d) úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v umeleckých súťažiach,  
e) úspešnú reprezentáciu STU fakulty, alebo inej súčasti STU v súťažiach v oblasti 

štúdia, výskumu alebo vývoja. 
 

(2) Pre účely priznania motivačného štipendia za mimoriadne výsledky podľa bodu 1 písm. 
c) až e) tohto článku sa rozumie „úspešnou reprezentáciou“ reprezentácia STU, príslušnej fakulty 
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. 

 
(3) O priznaní a výške motivačného štipendia za mimoriadne výsledky pre študentov 

študijných programov uskutočňovaných na fakulte rozhoduje dekan podľa čl. 1 bod 6 tohto 
štipendijného poriadku, pričom štipendium je poskytované zo štipendijného fondu fakulty (čl. 11 bod 
2 tohto štipendijného poriadku). 
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(4) O priznaní a výške motivačného štipendia za mimoriadne výsledky pre študentov 
študijných programov uskutočňovaných na iných súčastiach STU rozhoduje rektor podľa čl. 1 bod 6 
tohto štipendijného poriadku, pričom štipendium je poskytované z osobitného štipendijného fondu 
(čl. 11 bod 2 tohto štipendijného poriadku). 

 

(5) 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). 

 

(6) Ak ďalej nie je ustanovené inak návrh na priznanie motivačného štipendia 
za mimoriadne výsledky podľa bodu 1 tohto článku môže podať ktorýkoľvek člen príslušnej 
akademickej obce najneskôr do konca akademického roka, počas ktorého došlo k udalosti 
umožňujúcej podanie návrhu na priznanie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky. Vzor 
návrhu tvorí prílohu tohto štipendijného poriadku. 

 

(7) Rektor môže priznať študentovi motivačné štipendium za mimoriadne výsledky aj ako 
ocenenie „Študent roka“ na základe návrhu dekana fakulty alebo vedúceho inej súčasti STU.  

 
(8) O priznaní a výške motivačného štipendia ocenenie „Študent roka“ podľa bodu 7 tohto 

článku rozhoduje rektor, pričom jeho výška nesmie prekročiť jedennásobok základnej výšky 
motivačného štipendia podľa čl. 3 bod 6 tohto štipendijného poriadku. Štipendium je poskytované 
zo štipendijného fondu rektora (čl. 11 bod 2 tohto štipendijného poriadku). Podrobnosti o priznávaní 
a poskytovaní motivačného štipendia ocenenie „Študent roka“ upraví vnútorná organizačná 
a riadiaca norma vydaná rektorom. 

 
(9) Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky podľa bodu 1 tohto článku je 

jednorazové, obvykle sa poskytuje v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa 
priznáva, alebo najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom príslušný akademický rok končí. 

 
(10) Na priznanie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky podľa tohto článku môžu 

byť navrhnuté aj kolektívy. V takom prípade sa suma štipendia rozdeľuje medzi všetkých členov 
kolektívu rovnomerne. 

 
(11) Študent nemá právny nárok na priznanie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky 

podľa tohto článku. Rozhodnutie rektora alebo dekana o jeho priznaní je konečné podľa čl. 1 bod 6 
tohto štipendijného poriadku. 

 

  



  

 

 

10 

ČASŤ TRETIA 
PRAVIDLÁ NA PRIZNÁVANIE A POSKYTOVANIE ŠTIPENDIÍ Z VLASTNÝCH ZDROJOV 

 
Článok 7 

Všeobecné ustanovenia priznávania a poskytovania štipendií z vlastných zdrojov 
 

(1) STU priznáva v rámci možností svojim študentom a absolventom, u ktorých od riadneho 
skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, štipendiá z vlastných zdrojov najmä za vynikajúce 
plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, 
umeleckej alebo športovej činnosti alebo ako jednorazovú, či pravidelnú sociálnu podporu (§ 97 ods. 
1 zákona). 

 
(2) O priznaní štipendia zo štipendijného fondu z vlastných zdrojov pre študijné programy 

uskutočňované na fakulte rozhoduje dekan (pričom sú poskytované z fakultného štipendijného 
fondu) a pre študijné programy uskutočňované na iných súčastiach STU rozhoduje rektor (pričom sú 
poskytované z osobitného štipendijného fondu). V rozhodnutí o priznaní štipendia sa uvedie výška 
štipendia a odôvodnenie jeho priznania podľa čl. 1 bod 6 tohto štipendijného poriadku. 

 
(3) Na základe rozhodnutia rektora alebo dekana môžu byť vlastné zdroje štipendijného 

fondu použité na poskytnutie motivačných štipendií za mimoriadne výsledky podľa čl. 6 tohto 
štipendijného poriadku. 
 

Článok 8 
Mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov 

 
(1) Štipendiá z vlastných zdrojov majú charakter mimoriadneho štipendia a môžu byť 

poskytované jednorázovo, opakovane, resp. pravidelne. Štipendiá z vlastných zdrojov môžu byť 
poskytované aj ad hoc. 

 
(2) Mimoriadne štipendiá, ktoré na STU 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 štúdia v rámci mimo univerzitnej mobility 

študenta, 
d) mimoriadne štipendium na podporu zahraničných študentov, 
e) mimoriadne štipendium na podporu vrcholových športovcov, 
f) mimoriadne štipendium za významnú činnosť konanú v prospech FCHPT STU alebo 

STU, 
g) mimoriadne štipendium za významný humanitný čin, 
h) mimoriadne štipendium na podporu študenta vo veľmi zlej sociálnej situácii, 
i) ďalšie mimoriadne štipendiá, ktoré nie sú v rozpore s čl. 8 bod 1. 

 
(3) Podmienky priznávania a poskytovania mimoriadneho štipendia za vynikajúce plnenie 

študijných povinností počas celého štúdia „Cena rektora STU“ podľa bodu 2 písm. a) tohto článku 
a mimoriadneho štipendia na podporu vrcholových športovcov podľa bodu 2 písm. e) tohto článku 
upraví vnútorná organizačná a riadiaca norma vydaná rektorom. 
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(4) Študent alebo absolvent podľa čl. 7 bodu 1 tohto štipendijného poriadku nemá právny 
nárok na priznanie štipendia podľa tohto článku; to neplatí pre mimoriadne štipendium „Cena 
rektora“ podľa bodu 2 písm. a) tohto článku. Rozhodnutie rektora alebo dekana o  priznaní 
mimoriadneho štipendia z vlastných zdrojov je konečné podľa čl. 1 bod 6 tohto štipendijného 
poriadku. 

 
(5) Návrh na priznanie mimoriadneho štipendia z vlastných zdrojov podľa bodu 2 tohto 

článku môže podať ktorýkoľvek člen akademickej obce, najneskôr do konca akademického roka, kedy 
došlo k udalosti umožňujúcej podanie návrhu na priznanie mimoriadneho štipendia z vlastných 
zdrojov; to neplatí pre návrh na priznanie mimoriadneho štipendia podľa bodu 2 písm. a) a e), kde 
podrobnosti o podávaní návrhu upraví príslušná vnútorná organizačná a riadiaca norma vydaná 
rektorom. Vzor návrhu na priznanie mimoriadneho štipendia z vlastných zdrojov tvorí prílohu tohto 
štipendijného poriadku. 

 

(6) Výška mimoriadneho štipendia z vlastných zdrojov nesmie prekročiť dvojnásobok 
základnej výšky motivačného štipendia podľa čl. 3 bod 6 tohto štipendijného poriadku.  

 

(7) Mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov sa obvykle poskytuje v akademickom roku, 
v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo najneskôr do konca kalendárneho roku, 
v ktorom príslušný akademický rok končí. 

 

(8) Mimoriadne štipendiá, ktoré na FCHPT STU 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 štúdia v rámci mimo univerzitnej mobility 
študenta, 

d) mimoriadne štipendium na podporu zahraničných študentov, 
e) mimoriadne štipendium na podporu vrcholových športovcov, 
f) mimoriadne štipendium za významnú činnosť konanú v prospech FCHPT STU alebo 

STU, 
g) mimoriadne štipendium za významný humanitný čin,  
h) mimoriadne štipendium na podporu študenta vo veľmi zlej sociálnej situácii, 
i) ďalšie mimoriadne štipendiá, ktoré nie sú v rozpore s čl. 8 bod 1. 
 

(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: 

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 základná výška 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 základnej výšky štipendia, v doktorandskom 
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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 
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 základného štipendia, 

g) mimoriadne štipendium za významný humanitný čin  - najviac do výšky 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 základná výška 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 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.   
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(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 9 
Cena rektora STU 

 
(1) Mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov „Cena rektora STU“ sa priznáva 

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

 
(2) Výška mimoriadneho štipendia „Cena rektora STU“ je diferencovaná podľa stupňa 

absolvovaného vysokoškolského štúdia nasledovne: 
a) absolvent bakalárskeho študijného programu - výška štipendia sa rovná jeden 

násobku základnej výške motivačného štipendia podľa čl. 3 bod 6 tohto 
štipendijného poriadku, 

b) absolvent inžinierskeho alebo magisterského študijného programu - výška štipendia 
sa rovná jedenapolnásobku základnej výšky motivačného štipendia podľa čl. 3 bod 6 
tohto štipendijného poriadku, 

c) absolvent doktorandského študijného programu - výška štipendia sa rovná 
dvojnásobku základnej výšky motivačného štipendia podľa čl. 3 bod 6 tohto 
štipendijného poriadku. 

 
(3) Štipendium sa absolventovi prizná a poskytne najneskôr do 90 dní od riadneho 

skončenia jeho štúdia príslušného študijného programu. 
 
(4) Absolventovi bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského študijného programu na 

STU, ktorý sa do 90 dní od riadneho skončenia štúdia zapíše na ďalšie štúdium na STU, môže byť 
mimoriadne štipendium „Cena rektora STU“ priznané podľa bodu 1 tohto článku poskytnuté aj 
z prostriedkov štátneho rozpočtu.  
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Článok 10 
Študentské pôžičky 

 
(1) Zo štipendijného fondu z vlastných zdrojov možno študentom bakalárskych, 

inžinierskych, magisterských alebo doktorandských študijných programov poskytnúť pôžičku na 
pokrytie nákladov spojených so štúdiom a na uspokojenie ich sociálnych potrieb (§ 101 ods. 3 
zákona).  

 
(2) O poskytnutí pôžičky na žiadosť študenta a jej výške rozhoduje dekan fakulty, ak sa 

štúdium uskutočňuje na fakulte alebo rektor, ak sa štúdium uskutočňuje na iných súčastiach STU 
podľa čl. 1 bod 6 tohto štipendijného poriadku.  

 
(3) Súčasťou rozhodnutia o poskytnutí pôžičky je aj určenie jej výšky, spôsobu splácania, 

termínu a podmienok splatnosti a úroková miera.  
 
(4) Študentovi sa poskytuje pôžička spravidla jeden krát počas celej doby štúdia na STU. 
 
(5) Študent nemá právny nárok na poskytnutie študentskej pôžičky podľa tohto článku.  

 

ČASŤ ŠTVRTÁ 
TVORBA ŠTIPENDIJNÉHO FONDU STU 

 
Článok 11 

Štipendijný fond STU - tvorba a štruktúra 
 

(1) Štipendijný fond STU sa vytvára: 
a) z účelových finančných prostriedkov získaných zo štátneho rozpočtu na sociálnu 

podporu študentov určenú na sociálne štipendiá a motivačné štipendiá (§ 96 a § 
96a zákona), 

b) z výnosov STU zo školného (§ 92 ods. 20 zákona), pričom najmenej 20 % príjmov zo 
školného podľa § 92 ods. 5 a 6 zákona je príjmom štipendijného fondu,  

c) z účelových peňažných darov, resp. na základe uzavretých osobitných zmlúv 
určených pre účel štipendií (granty, zmluvy s podnikmi a pod.), 

d) z prostriedkov získaných z kladného celkového hospodárskeho výsledku STU,  
e) z dedičstva a výnosu z neho, 
pričom položky b) až e) tohto bodu sú vlastné zdroje štipendijného fondu STU.  

 
(2) Pre poskytovanie štipendií študentom študijných programov uskutočňovaných 

na fakultách si jednotlivé fakulty vytvárajú fakultné štipendijné fondy, na rektoráte sa vytvára 
štipendijný fond rektora a pre poskytovanie štipendií študentom študijných programov 
uskutočňovaných na iných súčastiach STU sa vytvára osobitný štipendijný fond.  

 
(3) Fakultné štipendijné fondy, osobitný štipendijný fond a štipendijný fond rektora, 

združujúce finančné prostriedky podľa bodu 1 tohto článku spolu vytvárajú štipendijný fond STU.  
 
(4) Prostriedky štipendijného fondu STU zo štátneho rozpočtu pridelené na motivačné 

štipendiá pre študentov v určených študijných odboroch podľa § 96a ods. 1 písm. a) zákona [čl. 3 bod 
1 písm. a) tohto štipendijného poriadku] sa rozdeľujú na fakulty (fakultné štipendijné fondy) a iné 
súčasti STU (osobitný štipendijný fond) úmerne počtu študentov na všetkých troch stupňoch 
vysokoškolského štúdia v študijných odboroch určených metodikou (§ 89 ods. 8 zákona). 
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(5) Prostriedky štipendijného fondu STU zo štátneho rozpočtu pridelené na motivačné 

štipendia podľa § 96a ods. 1 písm. b) zákona [čl. 3 bod 1 písm. b) tohto štipendijného poriadku] sa 
rozdeľujú v pomere 7 : 1 na motivačné štipendiá za vynikajúce študijné výsledky [čl. 3 bod 2 písm. a) 
tohto štipendijného poriadku] a motivačné štipendiá za mimoriadne výsledky [čl. 3 bod 2 písm. b) 
tohto štipendijného poriadku] pričom: 

a) prostriedky na motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky sa rozdeľujú 
na fakulty (fakultné štipendijné fondy) a iné súčasti STU (osobitný štipendijný fond) 
úmerne počtu študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, 

b) prostriedky na motivačné štipendiá za mimoriadne výsledky sa rozdeľujú v pomere 
7 : 2, kde 7/9 sa delí na fakulty a iné súčasti STU (fakultné štipendijné fondy 
a osobitný štipendijný fond) úmerne počtu študentov na všetkých troch stupňoch 
vysokoškolského štúdia a  2/9 sú poskytnuté do štipendijného fondu rektora.  

 
(6) Na základe rozhodnutia rektora alebo dekana môžu byť prostriedky fakultného 

štipendijného fondu alebo osobitného štipendijného fondu zo štátneho rozpočtu určené 
na motivačné štipendiá za vynikajúce študijné výsledky podľa bodu 5 písm. a) tohto článku v prípade 
nevyčerpania použité na poskytnutie motivačných štipendií za mimoriadne výsledky podľa bodu 5 
písm. b) tohto článku. 

 
(7) Fakulty a iné súčasti STU sú povinné zaslať v každom akademickom roku, najneskôr do 

15. apríla, do štipendijného fondu rektora 10 % zo sumy získanej do svojho štipendijného fondu 
z výnosov zo školného podľa bodu 1 písm. b) tohto článku. Príjmy zo školného, ktoré boli fakulte 
alebo inej súčasti STU uhradené po 15. apríli je potrebné odviesť do štipendijného fondu rektora 
najneskôr do konca príslušného akademického roka, v ktorom povinnosť uhradiť školné vznikla.  

 
Článok 12 

Iné štipendiá 
 

Štipendiá priznané študentom na základe osobitných zmlúv sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv. 
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ČASŤ PIATA 
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Fakulta vydáva tento študijný poriadok fakulty v súlade s piatou časťou ods. 1 

štipendijného poriadku STU. 
 

(2) Podmienky a kritériá, na základe ktorých sa posudzuje vznik nároku na priznanie a 
poskytnutie štipendia, ktoré boli dosiahnuté pred účinnosťou tohto štipendijného poriadku sa 
považujú za podmienky a kritériá splnené v zmysle ustanovení tohto štipendijného poriadku, ak boli 
dosiahnuté v akademickom roku 2013/2014; to neplatí pre mimoriadne štipendiá na podporu 
vrcholových športovcov podľa čl. 8 bod 2 písm. e), kde posudzované kritériá mohli byť dosiahnuté aj 
v akademickom roku 2012/2013. 

 

(3) Štipendiá, ktoré sú študentom priznané za činnosti dosiahnuté v akademickom roku 
2012/2013 budú poskytnuté najneskôr do 31.12.2013 podľa predpisov platných do účinnosti tohto 
štipendijného poriadku.  
 

(4) Všetky zmeny a doplnky tohto štipendijného poriadku fakulty musia byť schválené 
akademickým senátom fakulty. 

 
(5) Rušia sa: 

a) Interné pokyny dekana k študijnému a skúšobnému poriadku a k organizácii štúdia na 
FCHPT schválené AS FCHPT dňa 16. 06. 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. 06. 20O9. 

 
(6) Tento Štipendijný poriadok Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave bol schválený Akademickým senátom FCHPT STU dňa 2. júna 2014. 
 
(7) Štipendijný poriadok Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom 
STU a účinnosť 1. septembra 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................                 .............................................................. 1

   
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.                                prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. 
         predseda AS FCHPT       dekan FCHPT 
  

                                                        
1 Originál podpísaného vnútorného predpisu FCHPT STU číslo 3/2014 „Štipendijný poriadok Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ je uložený a k nahliadnutiu  prístupný na pedagogickom oddelení FCHPT STU v Bratislave. 
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Príloha číslo 1 
vnútorného predpisu 
   
 
 
Štipendijný poriadok 
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 
 
 
schválený 
Akademickým senátom FCHPT STU 
dňa 2. júna 2013 
 
 
 
 
Návrh na priznanie štipendia 
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Príloha č. 1 
k Štipendijnému poriadku Fakulty chemickej a potravinárskej technológie  

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schválenému Akademickým senátom FCHPT STU 
dňa 2. júna 2013 
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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

Návrh na priznanie štipendia 
v súlade so Štipendijným poriadkom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave č. 8/2013 

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

                                                                                             podpis študenta 
  

Štipendium/Ocenenie:  
 
           za:  
 
Aktivita bola realizovaná v termíne:  
 
Meno:  
 

Priezvisko:  
 

Tituly:  
 

Dátum narodenia: 
 

Fakulta:  
 

ID študenta: 

Názov študijného programu:  
 
 

Názov študijného odboru:  

Stupeň štúdia: 
□  I. stupeň     □ II. stupeň    □  III. stupeň 
 

Forma štúdia: 
□  denná        □  externá 

Adresa pre zaslanie korešpondencie: 
 
 
 
�: 
 

 
E-mail: 
 

Číslo účtu pre zaslanie štipendia: 
 

Názov banky: 
 
Kód banky: 
 

 
Udeľujem súhlas  so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013  
Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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ZDÔVODNENIE PREDLOŽENIA NÁVRHU 
(vyznačte navrhovaný druh štipendia) 
 
(1) Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky podľa čl. 6 bod 1 Štipendijného 

poriadku STU 
a) mimoriadne plnenie študijných povinností,  
b) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja,  
c) úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v športových súťažiach, 
d) úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v umeleckých súťažiach,  
e) úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v súťažiach v oblasti 

štúdia, výskumu alebo vývoja. 
 
(2) Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky - ocenenie „Študent roka“ podľa čl. 6 

bod 7 Štipendijného poriadku STU 
a) mimoriadne študijné výsledky dosiahnuté v ostatnom roku štúdia, 
b) za mimoriadnu činnosť konanú v prospech STU 
c) za mimoriadny športový alebo umelecký výkon, 
d) za mimoriadny humanitný čin. 

 
(3) Mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov podľa čl. 8 štipendijného poriadku STU 

a) mimoriadne štipendium „Cena rektora STU“, 
b) mimoriadne štipendium za kvalitnú záverečnú prácu, 
c) mimoriadne štipendium na podporu štúdia v rámci mimo univerzitnej mobility 

študenta, 
d) mimoriadne štipendium na podporu zahraničných študentov, 
e) mimoriadne štipendium na podporu vrcholových športovcov, 
f) mimoriadne štipendium za významnú činnosť konanú v prospech STU, 
g) ďalšie mimoriadne štipendiá, ktoré nie sú v rozpore s čl. 8 bod 1 štipendijného 

poriadku (uviesť stručné zdôvodnenie): 
 

Mimoriadne štipendium podľa bodu 3 bude poskytnuté: 
a) jednorázovo, 
b) pravidelne (vyznačiť periodicitu poskytovania) 

___________________________________________________________________________ 
 
ÚDAJE O PREDKLADATEĽOVI 
Predkladám návrh na vyplatenie štipendia: 
Meno a priezvisko, tituly:  
Funkcia:  
Pracovisko:  
 
Dňa ..........................  ................................................ 
                                                                                                                          podpis predkladateľa 
___________________________________________________________________________ 
 
Rozhodnutie dekana fakulty/rektora STU: 

� nesúhlasím  
� súhlasím s vyplatením štipendia v navrhovanej  výške. 
 
Dňa ................................                                                                      ...............................................  
                  dekan/rektor 


