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ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK 
Akadémie umení v Banskej Bystrici 

 

Akadémia umení v Banskej Bystrici (ďalej len „Akadémia umení“) vydáva po schválení 

Akademickým senátom Akadémie umení podľa § 15 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o vysokých školách“) tento Štipendijný poriadok Akadémie umení v Banskej 

Bystrici. 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Štipendijný poriadok je vnútorným predpisom Akadémie umení, ktorý upravuje 

podrobnosti o poskytovaní štipendií študentom Akadémie umení, o konaní vo veci 

priznania štipendií, o udeľovaní ocenení rektora a o tvorbe, štruktúre a použití 

štipendijného fondu Akadémie umení. 

 

(2) Cieľom poskytovania štipendií je najmä ocenenie a podpora výsledkov a aktivít v oblasti 

štúdia, výskumnej alebo umeleckej činnosti, reprezentácie Akadémie umení alebo jej 

súčastí na poli kultúry, umenia a športu. Štipendiá sú tiež určené na pomoc študentom v 

hmotnej núdzi, ktorých počas štúdia zastihla nepriaznivá udalosť a na pomoc ďalším 

študentom v rozsahu a za podmienok stanovených týmto Štipendijným poriadkom. 

 

(3) Štipendijný poriadok sa podľa určených podmienok vzťahuje na všetkých študentov 

Akadémie umení v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch, 

ktoré uskutočňujú fakulty Akadémie umení. Štipendium možno podľa podmienok 

stanovených týmto Štipendijným poriadkom poskytovať aj študentom, ktorí sú občanmi 

Slovenskej republiky alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a ktorí v 

rámci vysokoškolského štúdia na Akadémii umení študujú na vysokých školách v zahraničí. 

 

(4) Fakulty Akadémie umení poskytujú štipendiá v súlade s týmto Štipendijným poriadkom. 

 

Čl. 2  

Druhy štipendií 
 

(1) Akadémia umení poskytuje študentom štipendiá: 
 

a) z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, 

b) z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu. 

 

(2) Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa študentom poskytujú nasledovné štipendiá: 
 

a) sociálne štipendium, 

b) motivačné štipendium, 

c) tehotenské štipendium, 
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d) štipendium doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia.  

  

(3) Akadémia umení priznáva a poskytuje štipendiá z vlastných zdrojov prostredníctvom 

štipendijného fondu podľa svojich možností v prípadoch a za podmienok stanovených v 

čl. 4 tohto Štipendijného poriadku. 

 

(4) Po splnení podmienok stanovených týmto Štipendijným poriadkom môžu byť študentovi 

v danom akademickom roku súčasne priznané viaceré druhy štipendií. 

 

Čl. 3 

Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

 

A. Sociálne štipendium 
 

(1) Sociálne štipendium sa na základe splnenia ustanovených podmienok priznáva všetkým 

študentom fakúlt Akadémie umení, ktorí študujú študijný program prvých dvoch 

stupňov štúdia alebo študujú študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých 

školách a majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, alebo študentom, ktorým bol udelený 

azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko.  

 

(2) Sociálne štipendium je účelovo určené ako príspevok na úhradu nákladov spojených  

so štúdiom. Študent spĺňajúci podmienky uvedené v zákone o vysokých školách a vo 

vyhláške o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl má na jeho 

priznanie právny nárok. 

 

(3) Podľa § 96 ods. 2 zákona o vysokých školách 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 odseku sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona 

o vysokých školách 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 o vysokých školách je na 

účely tohto odseku 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 

e) ktorý študuje externou formou štúdia. 
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(4) Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po 

prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným 

postihnutím. 

 

(5) Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne 

posudzovaných osôb. Hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a výška 

sociálneho štipendia sa odvodzuje zo súm životného minima určených osobitným 

predpisom.1  

 

(6) Skutočnosti rozhodujúce pre priznanie sociálneho štipendia a pre určenie výšky a ďalšie 

podrobnosti o priznávaní sociálneho štipendia upravuje vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

(7) Konanie vo veci priznania štipendia sa začína dňom, keď študent podal písomnú žiadosť  

o priznanie sociálneho štipendia na predpísanom tlačive dekanovi fakulty 

prostredníctvom študijného oddelenia fakulty, na ktorej je zapísaný na študijnom 

programe. Táto žiadosť musí obsahovať všetky údaje potrebné na rozhodnutie, ktoré 

musia byť riadne dokladované. Žiadosť sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má 

sociálne štipendium poskytovať, pričom na to isté obdobie možno priznať najviac jedno 

sociálne štipendium. 

 

(8) Na posúdenie žiadosti o priznanie štipendia a na rozhodnutie o tejto žiadosti je 

stanovená lehota 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti študenta študijnému 

oddeleniu príslušnej fakulty. V prípade, ak študijné oddelenie vyzve študenta na 

doplnenie dokladov  

alebo si vyžiada potrebné vysvetlenie, začne plynúť táto lehota odo dňa doplnenia 

dokladov alebo podania potrebného vysvetlenia zo strany študenta. 

 

(9) Za správnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá študent, ktorý žiadosť podal. 

 

(10) Študent, ktorý je zapísaný na viacerých fakultách alebo iných vysokých školách 

v Slovenskej republike, môže žiadať o priznanie štipendia len na jednej fakulte resp. 

vysokej škole. 

 

(11) Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola 

podaná žiadosť o sociálne štipendium, a to do konca mesiaca jún príslušného 

akademického roka. U študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota 

alebo je polosirota a od žijúceho rodiča má určený rozsah vyživovacej povinnosti, alebo 

je nezaopatreným dieťaťom, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej 

starostlivosti, sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl a august príslušného 

akademického roka. 

 

                                                           
1 Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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(12) Sociálne štipendium možno priznať najdlhšie do konca mesiaca, v ktorom študent 

prestane byť študentom. 

 

(13) Na rozhodovanie o priznaní sociálneho štipendia sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.2 

 

(14) O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje dekan fakulty, na ktorej je študent 

zapísaný. V prípade, že študent nesplní podmienky na priznanie sociálneho štipendia, 

sociálne štipendium mu nebude priznané. 

 

(15) Rozhodnutie o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia podpisuje dekan príslušnej 

fakulty. Vyhotovuje sa písomne v dvoch rovnopisoch, z toho jedno vyhotovenie bude 

doručené študentovi (žiadateľovi o poskytnutie sociálneho štipendia) do vlastných rúk a 

jedno vyhotovenie sa založí do spisu, ktorý archivuje študijné oddelenie príslušnej 

fakulty po dobu 5 rokov odo dňa podania žiadosti o priznanie sociálneho štipendia. 

 

(16) Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní sociálneho štipendia sa vydáva písomnou 

formou v súlade s ustanovením § 47 Správneho poriadku.  

  

(17) Študent môže v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia dekana podať odvolanie 

voči rozhodnutiu o sociálnom štipendiu (ďalej len „odvolanie“). Odvolanie sa podáva 

dekanovi, ktorý rozhodnutie vydal. 

 

(18) Dekan môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak 

dekan, ktorý rozhodnutie vo veci vydal, odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží 

ho rektorovi so spisovým materiálom vrátane potrebných podkladov najneskôr do 10 

kalendárnych dní odo dňa, kedy mu odvolanie došlo. 

 

(19) Rektor predloží dekanovi svoje stanovisko k podanému odvolaniu v lehote do 10 

kalendárnych dní. Ak bolo rozhodnutie podľa názoru rektora vydané v rozpore so 

zákonom o vysokých školách alebo vnútorným predpisom Akadémie umení, rektor 

odporučí dekanovi zmenu alebo zrušenie rozhodnutia. 

 

(20) Ak dekan ani na základe stanoviska rektora podľa predchádzajúceho odseku odvolaniu 

v plnom rozsahu nevyhovie, predloží ho so spisovým materiálom vrátane potrebných 

podkladov najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mu odvolanie došlo, Ministerstvu školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), ktoré je 

odvolacím orgánom v konaní o priznaní sociálneho štipendia. 

 

(21) Ak sú pre to dôvody, ministerstvo školstva rozhodnutie zmení alebo zruší a vec vráti 

Akadémii umení na nové prejedanie a rozhodnutie, inak odvolanie zamietne.  

 

(22) Proti rozhodnutiu ministerstva školstva sa nemožno ďalej odvolať. 

 
                                                           
2 § 108 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. 
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(23) Akadémia umení poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň 

príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, 

ktorého číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.3  

 

(24) Na účely preukazovania nároku na priznanie sociálneho štipendia, zisťovania, 

preverovania a kontroly správneho postupu preukazovania nároku na sociálne 

štipendium, ochrany a domáhania sa práv študenta a vysokej školy je Akadémia umení 

oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na 

rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia. Akadémia umení je na tieto účely 

oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, 

skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v 

rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.4 

  

B. Motivačné štipendium 
 

(1) Akadémia umení môže priznať študentom motivačné štipendium z prostriedkov štátneho 

rozpočtu v nasledovných prípadoch: 
 

a) v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 zákona o vysokých 

školách na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce, so zohľadnením študijných 

výsledkov z predchádzajúceho štúdia (ďalej tiež len „odborové štipendium“); 

b) za vynikajúce plnenie študijných povinností (ďalej tiež len „prospechové štipendium“), 

c) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej 

alebo športovej činnosti (ďalej tiež len „mimoriadne štipendium“).5 

 

B1. Odborové štipendium  

 

(1) Motivačné štipendium podľa čl. 3 časť B ods. 1 písm. a) Štipendijného poriadku 

(odborové štipendium) môže dekan fakulty priznať v závislosti od celkového objemu 

vyhradených finančných prostriedkov pre tento účel v študijných odboroch určovaných v 

metodike ministerstva školstva podľa § 89 ods. 8 zákona o vysokých školách na základe 

analýz a prognóz vývoja trhu práce, 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. 

 

(2) Použitie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu je účelovo viazané na študentov vo 

vybraných študijných odboroch a vo vymedzených prípadoch s obmedzením len na 

určité študijné programy v súlade s metodikou ministerstva školstva podľa § 89 ods. 8 

zákona o vysokých školách. 

 

 

                                                           
3 § 96 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
4 § 96 ods. 7 zákona o vysokých školách. 
5 Kritériá pre priznanie a výšku motivačného štipendia za dosiahnutie vynikajúceho výsledku športovej činnosti podľa § 96a ods. 2 zákona o 
vysokých školách zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. 
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B2. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové 

štipendium) 

 

(1) Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové 

štipendium) podľa čl. 3 časť B ods. 1 písm. b) Štipendijného poriadku môže dekan fakulty 

priznať študentovi dennej formy študijného programu v ľubovoľnom stupni štúdia vo 

všetkých rokoch štúdia, okrem doktorandov, za vynikajúce plnenie študijných povinností 

v príslušnom akademickom roku.  

 

(2) Plnenie študijných povinností študentom sa posudzuje podľa: 
 

a) úspešného absolvovania študijných predmetov, ktoré si študent v sledovanom období 

zapísal na štúdium, 

b) kvality dosiahnutých študijných výsledkov v absolvovaných študijných predmetoch;  

na určenie kvality slúži prepočítaný vážený študijný priemer. 

 

(3) Pod úspešným absolvovaním študijného predmetu sa rozumie udelenie stanoveného 

počtu kreditov a jeho hodnotenie, ak sa absolvovanie predmetu hodnotí známkou. 

Mierou plnenia študijných povinností je počet kreditov získaných študentom za 

predchádzajúci akademický rok. 

 

(4) Ako kritérium posudzovania miery plnenia študijných povinností pre účely priznávania 

prospechových štipendií slúži prepočítaný vážený študijný priemer (PVŠP) podľa vzorca 

 

PVŠP = VŠP∗ [1 +
1

2
(1 −

PK

ŠZŠ
)] , 

 kde VŠP je vážený študijný priemer, PK je počet kreditov získaných študentom za 

predchádzajúci akademický rok a ŠZŠ je štandardná záťaž študenta vyjadrená počtom 30 

kreditov za semester. 

 

(5) Posudzovanie plnenia študijných povinností sa uskutočňuje po fakultách. 

 

(6) Na účely posúdenia plnenia študijných povinností sa môžu vytvárať skupiny študentov 

podľa jednotlivých rokov štúdia, podľa študijných programov resp. objemu študijných 

povinností v príslušnom študijnom programe, alebo iných relevantných atribútov. 

Študenti sa na základe posúdenia kvality plnenia študijných povinností zaraďujú 

v jednotlivých skupinách do poradovníka. Poradie sa začína študentmi, ktorí v danej 

skupine dosiahli najlepší prepočítaný vážený študijný priemer. V prípade, že fakulta 

vytvára skupiny študentov v zmysle tohto odseku, v rámci ktorých posudzuje plnenie 

jednotlivých študijných povinností, pravidlá utvárania týchto skupín určí dekan fakulty. 

 

(7) Prospechové štipendium priznáva dekan fakulty tak, aby toto štipendium bolo 

poskytnuté najviac 10 % študentov z celkového počtu študentov dennej formy štúdia 

zapísaným na fakulte k 31. októbru príslušného akademického roka (okrem 

doktorandov), ktorí najlepšie plnili študijné povinnosti za posudzované obdobie podľa 
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umiestnenia v poradovníku podľa odseku 6. V prípade rovnosti prepočítaného váženého 

študijného priemeru sa zohľadňujú ďalšie kritériá, a to najmä: 
 

a) priemerný počet pokusov (termínov) potrebných na úspešné absolvovanie predmetov, 

b) prepočítaný vážený študijný priemer v povinných predmetoch, 

c) umiestnenie na medzinárodnej, národnej alebo fakultnej súťaži, 

d) aktivity prospešné pre Akadémiu umení alebo príslušnú fakultu podľa posúdenia 

dekana fakulty. 

 

(8) Výška prospechových štipendií sa stanovuje na základe rozhodnutia dekana fakulty  

v závislosti od celkového objemu pridelených finančných prostriedkov na tento účel.  

 

(9) Prospechové štipendium sa priznáva do 30. novembra príslušného akademického roka a 

poskytuje sa v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka zadanej do 15. 

decembra kalendárneho roka. 

 

 

B3. Motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, 

výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (mimoriadne štipendium) 

 

(1) Motivačné štipendium podľa čl. 3 časť B ods. 1 písm. c) Štipendijného poriadku 

(mimoriadne štipendium) môže dekan fakulty priznať študentovi dennej formy 

študijného programu v ľubovoľnom stupni štúdia vo všetkých rokoch štúdia, okrem 

doktorandov, za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, 

umeleckej alebo športovej činnosti, ktorým sa preukázateľne reprezentuje Akadémia 

umení alebo jej fakulta. Do motivačných štipendií patrí aj Cena dekana a Cena rektora, 

ktorou sa oceňuje najlepšia záverečná bakalárska práca študenta a najlepšia diplomová 

práca študenta, v rámci príslušných študijných programov 
 

(2) Mimoriadne štipendium sa študentovi obvykle priznáva v akademickom roku, v ktorom 

nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva. Za ten istý výsledok sa môže mimoriadne 

štipendium priznať iba raz. 

 

(3) Kritériá pre priznanie a výšku motivačného štipendia za dosiahnutie vynikajúceho 

výsledku športovej činnosti podľa § 96a ods. 2 zákona o vysokých školách zverejňuje 

ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. 

 

(4) Mimoriadne štipendium priznáva dekan fakulty. 

 

B4. Rozhodovanie o priznaní motivačného štipendia 

 

(1) O priznaní motivačného štipendia rozhoduje dekan fakulty rozhodnutím. V rozhodnutí 

uvedie výšku motivačného štipendia a odôvodnenie priznania.  
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(2) Rozhodnutie dekana o priznaní motivačného štipendia je konečné a nie je možné proti 

nemu podať opravný prostriedok. 

 

(3) Motivačné štipendium podľa čl. 3 časť B ods. 1 písm. a) (odborové štipendium) priznáva 

dekan fakulty tak, aby toto štipendium bolo poskytnuté v súlade s metodikou 

ministerstva školstva podľa § 89 ods. 8 zákona o vysokých školách najviac 50 % 

študentov určeného študijného odboru Akadémie umení. Motivačné štipendiá podľa čl. 3 

časť B ods. 1 písm. b) a c) (prospechové štipendium a mimoriadne štipendium) priznáva 

dekan fakulty tak, aby tieto štipendiá boli poskytnuté v súhrne najviac 10 % študentov.  

 

(4) Motivačné štipendium sa priznáva bez podania žiadosti. Študent nemá na priznanie 

motivačného štipendia právny nárok. 

 

(5) Motivačné štipendium nie je možné priznať študentovi, 

a) ktorý mal počas predchádzajúceho akademického roka alebo príslušného 

akademického roka prerušené štúdium, 

b) ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, 

c) ktorý prekročil štandardnú dĺžku štúdia, 

d) ktorý neštudoval na fakulte Akadémie umení počas celého akademického roka. 

 

(6) Fakulta je povinná zverejniť menný zoznam študentov, ktorým sa štipendium  

v príslušnom akademickom roku priznalo. 

 

C. Tehotenské štipendium 
 

(1) Tehotenské štipendium sa na základe splnenia ustanovených podmienok priznáva 

tehotnej študentke Akadémie umení, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike  

a nemá nárok na výplatu tehotenského.6  

 

(2) Tehotenské štipendium sa priznáva študentke v období od začiatku 27. týždňa pred 

očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najmä na účel pokrytia zvýšených 

výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi 

potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Za študentku sa na účely tehotenského 

štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva. 

 

(3) Na tehotenské štipendium má študentka v prípade splnenia ustanovených podmienok 

právny nárok v zmysle § 96b ods. 1 zákona o vysokých školách. 

 

(4) Výška tehotenského štipendia a podmienky vyplácania tehotenského štipendia sú určené 

v súlade s podmienkami stanovenými zákonom o vysokých školách.7 

 

                                                           
6 § 47a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
7 § 96b ods. 3, ods. 7, § 96b ods. 8 zákona o vysokých školách. 
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(5) Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej 

prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom 

pôrodu určeným lekárom. Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. 

 

(6) O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje dekan príslušnej fakulty, na ktorej je 

študentka zapísaná na štúdium. 

 

(7) Nárok na tehotenské štipendium zaniká: 
 

a) vznikom nároku na výplatu tehotenského, 

b) skončením tehotenstva,  

c) skončením štúdia, 

d) v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

(8) Študentka je povinná oznámiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty Akadémie umení 

skutočnosť, na základe ktorej jej zanikol nárok na tehotenské štipendium podľa odseku 7 

tohto Štipendijného poriadku, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa, keď táto 

skutočnosť nastala, vrátane prípadov, ak sa tehotenstvo skončilo inak ako narodením 

dieťaťa. 

 

(9) Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené 

tehotenské, je povinná vrátiť Akadémii umení poskytnuté tehotenské štipendium za 

príslušné obdobie. 

 

(10) Na účely preukazovania nároku podľa odseku 1, zisťovania, preverovania a kontroly 

správneho postupu preukazovania nároku na tehotenské štipendium, ochrany  

a domáhania sa práv študentky a Akadémie umení je Akadémia umení oprávnená 

spracúvať osobné údaje študentky v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní 

tehotenského štipendia. Akadémia umení je na tieto účely oprávnená aj bez súhlasu 

dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným 

zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na 

dosiahnutie účelu spracúvania.8 

  

D. Doktorandské štipendium 
 

(1) Akadémia umení poskytuje študentovi v doktorandskom študijnom programe v dennej 

forme štipendium. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia 

má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak 

už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium:9  
 

a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 6. platovej triedy a prvého 

platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl  

a výskumných a vývojových zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  

                                                           
8 § 96b ods. 12 zákona o vysokých školách 
9 § 54 ods. 18 zákona o vysokých školách. 
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o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon č. 553/2003 Z. z.“) 

b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 7. platovej triedy a prvého 

platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl  

a výskumných a vývojových zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 Z. z.   

 

(2) Počas prerušenia doktorandského štúdia podľa § 64 zákona o vysokých školách 

a v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia sa doktorandovi v dennej forme štúdia 

neposkytuje štipendium. 

 

(3) Študentovi doktorandského štúdia môže Akadémia umení poskytnúť okrem 

doktorandského štipendia aj štipendium z vlastných zdrojov prostredníctvom 

štipendijného fondu podľa čl. 4 ods. 3 písm. a), c), f) a i) tohto Štipendijného poriadku,  

a to za splnenia podmienok stanovených v čl. 4 a čl. 5 tohto Štipendijného poriadku. 

 
 

Čl. 4 

Štipendiá z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu  

[§ 97, § 16a ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách] 
 

(1) Akadémia umení môže priznať v rámci finančných možností študentom štipendiá  

zo štipendijného fondu. 

 

(2) Akadémia umení môže priznať štipendium z vlastných zdrojov aj študentom  

a absolventom, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní. 

 

(3) Štipendiá podľa ods. 1 a ods. 2 možno priznať najmä: 
 

a) za vynikajúce plnenie študijných povinností v príslušnom akademickom roku štúdia, 

b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, 

c) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti vedy, výskumu a umenia, 

d) ako jednorazovú podporu v prípade udalosti s vážnymi zdravotnými následkami, 

e) ako jednorazovú, resp. pravidelnú sociálnu podporu v prípade, že študenta postihla 

počas akademického roka zvlášť nepriaznivá sociálna situácia (úmrtie rodiča, 

nezamestnanosť rodičov, rozvod rodičov a pod.), 

f) v prípadoch hodných zvláštneho zreteľa, napr.: plnenie tých študijných povinností, 

ktoré študentom spôsobujú vyššie než obvyklé výdaje (účasť na súťažiach, festivaloch, 

a pod.), 

g) na podporu štúdia študentov Akadémie umení v zahraničí, 

h) na podporu štúdia cudzincov na Akadémii umení, 

i) za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu. 

 

(4) V prípade, že sa štipendium priznáva podľa ods. 3 písm. a): 
 



13 

a) nesmie vážený študijný priemer (podľa § 6 ods. 7 vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia)  

v predchádzajúcom akademickom roku štúdia prekročiť 1,25; 

b) prospech z hlavného predmetu v predchádzajúcom akademickom roku musí byť A 

(výborne) a 

c) žiadna skúška nesmie byť v predchádzajúcom akademickom roku hodnotená známkou  

E (dostatočne). 

 

(5) V prípade, že sa štipendium priznáva podľa ods. 3 písm. b) až c), je možné štipendium 

priznať len za predpokladu, že študent dosiahnutým vynikajúcim výsledkom 

preukázateľne reprezentoval Akadémiu umení alebo jej fakultu na podujatiach 

v Slovenskej republike alebo v zahraničí. 

 

(6) V prípade, že sa štipendium priznáva podľa ods. 3 písm. f), je možné štipendium priznať 

len za predpokladu, že študent ide reprezentovať Akadémiu umení alebo jej fakultu na 

podujatí v Slovenskej republike alebo v zahraničí. 

 

Čl. 5 

Spôsob priznávania štipendií z vlastných zdrojov 
 

(1) O priznaní štipendií podľa čl. 4 ods. 3 písm. a) tohto Štipendijného poriadku rozhoduje 

dekan príslušnej fakulty, pričom pri rozhodovaní berie do úvahy reálne finančné zdroje 

fakulty. Žiadosť o štipendium doloženú potvrdením študijného oddelenia fakulty  

o požadovaných údajoch podáva študent dekanovi fakulty.  

 

(2) Štipendiá podľa čl. 4 ods. 3 písm. b), c), f) a i) tohto Štipendijného poriadku priznáva 

dekan príslušnej fakulty na základe žiadosti, ktorú podáva študent s odporučením osoby 

zodpovednej za študijný program. 

 

(3) Štipendium podľa čl. 4 ods. 3 písm. d) a e) tohto Štipendijného poriadku priznáva dekan 

príslušnej fakulty. Žiadosť podáva študent dekanovi príslušnej fakulty písomne spolu 

s odôvodnením. Žiadosť musí byť doložená úradnými dokladmi potvrdzujúcimi jej 

opodstatnenosť a potvrdením študijného oddelenia o požadovaných údajoch.  

 

(4) Štipendiá podľa čl. 4 ods. 3 písm. g) a h) tohto Štipendijného poriadku na podporu štúdia 

študentov Akadémie umení v zahraničí a občanov iných krajín, ktorí študujú na Akadémii 

umení, priznáva dekan príslušnej fakulty na základe odporúčania prodekana 

zodpovedného za oblasť zahraničných vzťahov resp. v oblasti vzdelávania. 

 

(5) Študent nemá na priznanie štipendia podľa čl. 4 tohto Štipendijného poriadku právny 

nárok. 
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Čl. 6 

Komisia na posúdenie nároku na priznanie štipendia 
 

(1) Za účelom posúdenia nároku na priznanie konkrétnych štipendií môže dekan fakulty 

zriadiť ad hoc komisiu na posúdenie nároku na priznanie štipendia ako svoj poradný 

orgán. Činnosť komisie končí dňom nasledujúcim po prijatí konečného stanoviska vo 

veci príslušného štipendia. 

 

Čl. 7 

Mimoriadne ceny rektora 
 

(1) Rektor môže v celkom mimoriadnych, zvláštneho zreteľa hodných prípadoch priznať 

študentovi štipendium vo forme mimoriadnej ceny. Podmienky priznania mimoriadnych 

cien, ich výšku a ďalšie podrobnosti presahujúce rámec tohto Štipendijného poriadku 

môže upraviť rektor Akadémie umení svojím rozhodnutím. 

 

(2) Mimoriadne ceny rektora udeľuje rektor jednorazovo: 
 

a) v priebehu akademického roku študentom prvých dvoch stupňov študijných 

programov v dennej forme za vynikajúce výsledky reprezentujúce Akadémiu umení  

v oblasti výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, ako aj za vykonanie 

príkladného činu alebo prejavenie príkladného občianskeho postoja, 

b) na slávnostných promóciách absolventom študijných programov prvého a druhého 

stupňa štúdia za vynikajúce študijné výsledky počas celej doby ich štúdia. Za 

vynikajúci študijný výsledok počas celej doby štúdia sa pre potreby tohto 

Štipendijného poriadku považuje vážený študijný priemer za celé štúdium do 1,10 

vrátane a vykonanie všetkých súčastí štátnej skúšky s hodnotením známkou A 

(výborne). 

 

(3) Písomné návrhy na udelenie mimoriadnej ceny rektora podľa ods. 2 písm. a) tohto článku 

spolu so zdôvodnením a potrebnými dokladmi predkladajú dekani fakúlt rektorovi 

Akadémie umení bezodkladne po tom, ako študent predmetný výsledok dosiahol alebo 

vykonal príslušnú aktivitu (príkladný čin alebo príkladný občiansky postoj), najneskôr 

však do 15. júna príslušného akademického roku. Návrhy sa môžu týkať iba aktivít 

vykázaných v období od 16. júna predchádzajúceho roku do 15. júna príslušného roku. 

 

(4) Písomné návrhy na udelenie mimoriadnej ceny rektora podľa ods. 2 písm. b) tohto 

článku, spolu s dokumentáciou o dosahovanom prospechu počas celej doby štúdia 

predkladajú dekani fakúlt rektorovi Akadémie umení najneskôr jeden týždeň pred dňom 

promócií v príslušnom študijnom programe. 

 

(5) Mimoriadne ceny podľa tohto článku môže udeliť aj rektor Akadémie umení z vlastného 

podnetu, a to počas celého akademického roku. 
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(6) Študent o mimoriadnu cenu rektora nežiada a na jej priznanie nie je právny nárok. Proti 

rozhodnutiu o priznaní mimoriadnej ceny rektora neexistuje možnosť odvolať sa ani 

podať iný opravný prostriedok. 

 

Čl. 8 

Tvorba prostriedkov štipendijného fondu a jeho rozdelenie 
 

(1) Štipendijný fond sa okrem prostriedkov podľa § 16a ods. 2 a 3 zákona o vysokých školách 

vytvára z časti výnosov zo školného (§ 92 ods. 20 zákona o vysokých školách) a z časti 

účelovej dotácie na sociálnu podporu študentov (§ 89 ods. 7 zákona o vysokých školách) 

určenú na sociálne štipendiá, motivačné štipendiá a tehotenské štipendiá. Štipendijný 

fond sa používa na poskytovanie štipendií podľa § 95 až 97 zákona o vysokých školách. 

 

(2) Finančný balík určený na poskytovanie štipendií (uvedených v ods. 1) v príslušnom 

akademickom roku sa odvíja od celkovej výšky finančných prostriedkov v štipendijnom 

fonde, ktorý je analyticky vedený za jednotlivé fakulty a rektora Akadémie umení. 

 

(3) Schválenie prerozdelenia účelovej dotácie na sociálnu podporu študentov pre jednotlivé 

fakulty a rektora Akadémie umení je súčasťou rozpočtu Akadémie umení, ktorý podlieha 

každoročnému schváleniu Akademického senátu Akadémie umení a Správnej rady 

Akadémie umení. 

 

(4) Za hospodárenie so štipendijným fondom Akadémie umení zodpovedá rektorovi kvestor. 

Za hospodárenie so štipendijným fondom fakulty zodpovedá dekanovi tajomník fakulty. 

 

Čl. 9 

Študentské pôžičky 
 

(1) Študentské pôžičky sa v podmienkach Akadémie umení neposkytujú. 

  

Čl. 10 

Podnikové štipendiá 
 

(1) Akadémia umení môže uzatvoriť s podnikateľom10 zmluvu o štipendijnom programe na 

poskytovanie podnikových štipendií.11 

 

(2) Účelom podnikového štipendia je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch 

alebo motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce.  

 

(3) Podnikové štipendium sa poskytuje na základe dohodnutej spolupráce študenta 

s podnikateľským subjektom. Dohoda podľa predchádzajúcej vety je súčasťou písomnej 

žiadosti študenta, na základe ktorej žiada Akadémiu umení o podnikové štipendium.   

                                                           
10 § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
11 § 97a ods. 1 zákona o vysokých školách. 
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(4) Na podnikové štipendium nemá študent právny nárok. 

 

(5) Podnikové štipendium poskytuje študentovi priamo podnikateľ na základe uzavretej 

zmluvy o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií. Akadémia 

umení neručí za záväzky podnikateľa pri vyplácaní podnikového štipendia. Nedodržanie 

záväzkov podnikateľa voči študentovi môže byť dôvodom na skončenie štipendijného 

programu. Skončením štipendijného programu nezanikajú záväzky podnikateľa voči 

príslušnému študentovi. 

 

(6) Akadémia umení je oprávnená poskytovať podnikateľovi a podnikateľ je oprávnený 

spracúvať osobné údaje študenta, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie nároku na priznanie 

podnikového štipendia a overenie trvania podmienok na jeho poskytovanie, najmä údaje 

o priebehu jeho štúdia, študijnom pláne a váženom študijnom priemere.12 

 

(7) Podrobnosti o poskytovaní podnikových štipendií, zmluvy o štipendijnom programe na 

poskytovanie podnikových štipendií, rozhodovania o žiadosti študenta o poskytnutie 

podnikového štipendia a ďalšie súvisiace otázky upravuje zákon o vysokých školách.13 

 

Čl. 11 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 

(1) Štipendiá sú priamou formou sociálnej podpory študentov.14 Každý študent má právo 

uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory. Akadémia umení poskytne študentovi 

sociálnu podporu, ak spĺňa podmienky predpísané na ich poskytnutie. Pri počte 

uchádzačov o niektorú z nenárokových služieb presahujúcom jej celkovú kapacitu sa 

služba poskytne uchádzačom podľa kritérií vopred určených Akadémiou umení, ktoré 

zohľadnia najmä sociálnu situáciu a študijný prospech uchádzača. 

 

(2) Ak sa poskytnú štipendiá podľa tohto Štipendijného poriadku v dôsledku nepravdivých 

alebo neúplných údajov uvedených študentom, alebo ak študent neoznámil zmenu 

skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre ich priznanie, čas poskytovania alebo výšku, 

študent neoprávnene prijaté sumy bezodkladne vráti. Ak študent využil služby systému 

sociálnej podpory na iný účel, než na aký sú určené, alebo ak ich využil napriek tomu, že 

na ne nemá nárok, alebo ak iným spôsobom túto podporu zneužil, dopúšťa sa 

disciplinárneho priestupku.15 

 

(3) Štipendium sa vypláca bezhotovostne na bankový účet študenta vedený v Slovenskej 

republike. 

 

                                                           
12 § 97a ods. 10 zákona o vysokých školách. 
13 § 97a zákona o vysokých školách. 
14 § 94 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
15 § 94 ods. 6 v spojení s § 72 zákona o vysokých školách. 
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(4) Štipendijný poriadok Akadémie umení v Banskej Bystrici, jeho zmeny a doplnky, 

schvaľuje Akademický senát Akadémie umení na návrh rektora Akadémie umení. 

 

(5) Týmto Štipendijným poriadkom sa zrušuje Štipendijný poriadok Akadémie umení, ktorý 

bol schválený Akademickým senátom Akadémie umení dňa 24.03.2009 v  znení 

neskorších zmien a dodatkov. 

 

(6) Tento Štipendijný poriadok Akadémie umení v Banskej Bystrici prerokoval a schválil 

Akademický senát Akadémie umení na svojom zasadnutí dňa 6. 12. 2022. 

 

(7) Tento Štipendijný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom Akadémie umení a je platný pre všetky fakulty Akadémie umení. 

 

 

 

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

   doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal. prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

    predseda Akademického senátu AU rektor  AU    


