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ŠTIPENDIJNÝ  PORIADOK 

Akadémie umení v Banskej Bystrici 

 

 

 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici sa podľa § 9 ods. 1 písm. b) a  § 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 a zákona č. 363/2007 Z. z. (zákon o vysokých školách), v súlade 

s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 uzniesol na tomto Štipendijnom 

poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici ako  jej vnútornom predpise. 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Tento poriadok upravuje poskytovanie štipendií študentom Akadémie umení v Banskej Bystrici 

(ďalej len „AU v Banskej Bystrici“), ako aj konanie v prvom stupni a prieskumné konanie vo veci 

priznania štipendia. 

 

2. Cieľom poskytovania štipendií je 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 takisto určené na  pomoc študentom nachádzajúcich sa 

v hmotnej núdzi, ktorých počas štúdia zastihla nepriaznivá udalosť. 

 

3. Štipendijný poriadok sa vzťahuje na všetkých študentov v bakalárskych, magisterských a 

doktorandských študijných programoch, ktoré uskutočňujú fakulty AU v Banskej Bystrici. 

 

4. Štipendium možno poskytovať aj študentom - občanom Slovenskej republiky alebo majúcim trvalý 

pobyt na území SR, ktorí v rámci vysokoškolského štúdia na AU v Banskej Bystrici študujú na 

vysokých školách v zahraničí. 

 

5. Fakulty AU v Banskej Bystrici postupujú štipendiá podľa tohto poriadku, pokiaľ si podmienky 

týkajúce sa štipendií neupravia vlastnými štipendijnými poriadkami. Štipendijné poriadky fakúlt 

nesmú byť v rozpore so zákonom o VŠ a týmto poriadkom. 

 

Článok 2 

Druhy štipendií 

 

AU v Banskej Bystrici poskytuje  študentom štipendiá: 

 

1. z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, 

a) sociálne štipendium 

b) motivačné štipendium 

c) štipendium doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia. 

 

2. z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu. 

 



3 

 

Článok 3 

Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

 

 

A. Sociálne štipendium 

 

1. Sociálne štipendium sa priznáva všetkým študentom fakúlt AU v Banskej Bystrici, ktorí študujú 

študijný program prvého a druhého stupňa štúdia alebo študujú študijný program podľa §  53 ods. 3 

zákona o vysokých školách a majú trvalý pobyt v Slovenskej republike.  

 

2. Sociálne štipendium je účelovo určené ako príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom a 

študent spĺňajúci podmienky uvedené v zákone o VŠ a vo vyhláške o sociálnom štipendiu má na 

jeho priznanie právny nárok.  

 

3. Podľa § 96 ods. 2 zákona o VŠ 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 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 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. 

 

4. Študentovi so zdravotným postihnutím sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení 

štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným stavom. 

 

5. Skutočnosti rozhodujúce pre priznanie sociálneho štipendia a pre určenie výšky sociálneho 

štipendia upravuje vyhláška č.102/2006 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov.  

 

6. 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.  

 

7. 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 fakulte. 

V prípade, ak študijné oddelenie vyzve študenta o doplnenie dokladov alebo si vyžiada potrebné 

vysvetlenie, začne plynúť táto lehota odo dňa doplnenia dokladov alebo podania potrebného 

vysvetlenia študentom. 

 

8. Za správnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá študent, ktorý žiadosť podal. 
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9. Študent, ktorý je zapísaný na viacerých fakultách alebo iných vysokých školách v SR môže žiadať 

o priznanie štipendia len na jednej fakulte.  

 

10. 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 má upravenú 

vyživovaciu povinnosť od oboch rodičov, sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl 

a august príslušného akademického roka. 

 

11. Sociálne štipendium možno priznať najdlhšie do konca mesiaca, v ktorom študent prestane byť 

študentom. 

 

12. 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. 

 

13. Rozhodnutie o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia podpisuje dekan príslušnej fakulty AU 

v Banskej Bystrici. 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. 

 

14. Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní sociálneho štipendia musí obsahovať výrokovú časť 

(výšku štipendia, ktoré sa priznáva, a obdobie, na ktoré sa štipendium priznáva), odôvodnenie a 

poučenie o opravnom prostriedku. 

15. Študent môže v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia dekana podať odvolanie voči 

rozhodnutiu o priznaní alebo nepriznaní sociálneho štipendia (ďalej len „odvolanie“). Odvolanie sa 

podáva dekanovi, ktorý rozhodnutie vydal. 

 

16. Ak dekan, ktorý rozhodnutie vo veci vydal, nerozhodne kladne, postúpi žiadosť so spisovým 

materiálom vrátane potrebných podkladov bezodkladne rektorovi. 

 

17. Rektor zmení alebo zruší rozhodnutie vo veci, ktoré bolo vydané v rozpore so zákonom o vysokých 

školách alebo vnútorným predpisom AU v Banskej Bystrici. 

 

18. Ak rektor nerozhodne kladne, postúpi žiadosť so spisovým materiálom vrátane potrebných 

podkladov bezodkladne Ministerstvu školstva SR. 

 

19. Ak sú pre to dôvody, rozhodnutie zmení alebo zruší a vec vráti rektorovi na nové prejedanie 

a rozhodnutie, inak odvolanie zamietne. 

 

20. Rektor je viazaný právnym názorom Ministerstva školstva SR. 

 

21. Proti rozhodnutiu Ministerstva školstva SR sa nemožno ďalej odvolať. 

 

22. AU v Banskej Bystrici 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 (§ 96 ods. 7 zákona o VŠ). 
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B. Motivačné štipendium 

 

1. AU v Banskej Bystrici môže priznať študentom motivačné štipendium z prostriedkov účelovej 

dotácie za: 

a) vynikajúce plnenie študijných povinností, 

b) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo 

športovej činnosti. 

 

2. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. a) môže dekan fakulty priznať študentovi študijného 

programu v prvom a druhom stupni štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v 

príslušnom akademickom roku. 

 

3. 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.  

 

4. Pod úspešným absolvovaním študijného predmetu sa rozumie udelenie kreditov a jeho 

hodnotenie, ak sa absolvovanie predmetu hodnotí známkou. Mierou plnenia študijných povinností 

je počet kreditov získaných študentom v príslušnom semestri.  

 

5. Ako kritérium posudzovania miery plnenia študijných povinností pre účely priznávania 

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

1 PK
PVŠP=VŠP* 1 1-

2 ŠZŠ

  
   

  
 , 

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

semester a ŠZŠ je štandardná záťaž študenta vyjadrená počtom 30 kreditov za semester.  

 

6. Posudzovanie plnenia študijných povinností sa uskutočňuje po fakultách.  

 

7. Na účely posúdenia plnenia študijných povinností sa môžu vytvárať skupiny študentov podľa  

jednotlivých rokov štúdia, podľa objemu študijných povinností v príslušnom študijnom programe, 

alebo iných relevantných atribútov.  

 

8. V prípade, že fakulta na účely posúdenia plnenia študijných povinností vytvára skupiny študentov 

v zmysle odstavu 7 tohto článku, v rámci ktorých posudzuje plnenie jednotlivých študijných 

povinností, musí fakulta upraviť postup utváranie týchto skupín vo svojej internej smernici. 

 

9. Výška štipendií podľa ods. 1 písm. a) sa stanovuje v závislosti od celkového objemu finančných 

prostriedkov. Pričom je odporúčania hodné, aby sa motivačné štipendium za vynikajúce plnenie 

študijných povinností  priznalo najmenej desiatim percentám študentov zapísaných na fakulte v 

danom roku štúdia, ktorí najlepšie plnili študijné povinnosti za posudzované obdobie. 

 

10. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) môže dekan fakulty priznať študentovi ľubovoľného 

študijného programu v ľubovoľnom stupni štúdia vo všetkých rokoch štúdia za dosiahnutie 

vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, 
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ktoré preukázateľne reprezentujú AU v Banskej Bystrici alebo jej fakultu. Motivačné štipendium 

podľa ods. 1 písm. b) je teda možné priznať aj študentovi dennej a externej formy 

doktorandského štúdia. 

  

11. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) sa študentovi obvykle priznáva v akademickom 

roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva. Za ten istý výsledok sa môže motivačné 

štipendium priznať iba raz. 

 

12. 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 AU počas celého akademického roka.  
 

13. O priznaní motivačného štipendia rozhoduje dekan fakulty, ktorý vydá rozhodnutie o priznaní 

motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku motivačného štipendia a odôvodnenie 

priznania. 

 

14. Podmienky priznávania motivačných štipendií si pre svoje potreby môžu fakulty bližšie upraviť. 

 

15. O priznanie motivačného štipendia  študent  nežiada a na jeho priznanie nemá študent právny 

nárok.  

 

16. Fakulta je povinná zverejniť menný zoznam študentov, ktorým sa štipendium v príslušnom 

akademickom roku priznalo. 

 

17. Rozdelenie účelovej dotácie priznanej Ministerstvom školstva SR na motivačné štipendiá je 

súčasťou rozpočtu AU a bude zahrnuté do kritérií delenia rozpočtu na jednotlivé fakulty. 

 

 

C. Doktorandské štipendium  

 

1. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v 

členskom štáte Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu alebo Švajčiarska (ďalej len 

"členský štát")  má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol 

prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nárok na štipendium podľa § 54 

ods. 18 zákona, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni jeho zápisu na 

doktorandské štúdium až do času, keď prestal byť doktorandom. Štipendium sa poskytuje 

celoročne. Ak sa doktorandské štúdium skončí obhajobou dizertačnej práce, školiace pracovisko 

poskytuje štipendium doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia do dňa obhajoby 

dizertačnej práce (vrátane). 

 

2. AU v Banskej Bystrici môže priznať doktorandské štipendium aj podľa článku 4 ods. 10. 

 

3. Počas prerušenia doktorandského štúdia podľa § 64 zákona o VŠ sa doktorandovi v dennej forme 

štúdia neposkytuje štipendium. 

 

4. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý má podľa  §6 ods.  2 písm. a) zákona 

č. 553/2003 Z. z. vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov započítanú odbornú prax 
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menej ako dva roky, sa poskytuje až do vykonania dizertačnej skúšky štipendium vo výške 

platovej tarify ustanovenej §7 ods. 1 a  príloha č. 5  zákona č. 553/2003 Z. z. vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov pre    9. platovú triedu a prvý platový stupeň.  

 

5. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý má podľa  §6 ods.  2 písm. a) zákona 

č. 553/2003 Z. z. vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov započítanú odbornú prax viac 

ako dva roky, sa poskytuje až do vykonania dizertačnej skúšky štipendium vo výške  platovej 

tarify ustanovenej §7 ods. 1 a  príloha č. 5  zákona č. 553/2003 Z. z. vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov pre 9. platovú triedu a príslušný platový stupeň.  

 

6. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia podľa odseku 2 sa poskytuje po úspešnom 

vykonaní dizertačnej skúšky štipendium vo výške platovej tarify ustanovenej §7  ods. 1  a príloha 

č. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov pre 10. platovú 

triedu a prvý platový stupeň, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, keď 

doktorand úspešne vykonal dizertačnú skúšku.  

 

7. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia podľa odseku 3 sa poskytuje po úspešnom 

vykonaní dizertačnej skúšky štipendium vo výške  platovej tarify ustanovenej §7 ods. 1 a príloha 

č. 5 zákona č. 553/2003 Z. z .vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov pre 10. platovú 

triedu a príslušný platový stupeň, do ktorého bol doktorand zaradený po zápise na štúdium, a to 

od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, keď doktorand úspešne vykonal 

dizertačnú skúšku.  

 

8. Študentovi doktorandského štúdia poskytuje AU v Banskej Bystrici iba doktorandské štipendium 

s výnimkou motivačného štipendia priznaného podľa článku 3, časť B. ods. 4 a čl. 4 ods. 3 písm. 

b) až j) tohto poriadku. 

 

 

Článok 4 

Štipendiá z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného  

fondu [§ 16a ods. 1 písm. c) zákona o VŠ] 

 

1. AU v Banskej Bystrici môže priznať v rámci finančných možností študentom štipendiá zo 

štipendijného fondu. 

 

2. AU v Banskej Bystrici 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 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) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v športovej činnosti  

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

f) 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.), 

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

študentom spôsobujú vyššie než obvyklé výdaje (účasť na súťažiach, festivaloch, a pod.). 

h) na podporu štúdia študentov AU v Banskej Bystrici v zahraničí  
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i) na podporu štúdia cudzincov na AU v Banskej Bystrici 

j) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu 

 

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

a) nesmie vážený študijný priemer (podľa § 6 ods. 7 vyhlášky  č. 614/2002 Z. z.  o kreditovom 

systéme štúdia) v predchádzajúcom roku štúdia prekročiť 1,25; 

b) prospech z hlavného predmetu v predchádzajúcom akademickom roku musí byť 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 d) je možné štipendium priznať, 

len za predpokladu, že študent dosiahnutým vynikajúcim výsledkom preukázateľne reprezentoval 

AU v Banskej Bystrici alebo jej fakultu na podujatiach doma alebo v zahraničí. 

 

6. V prípade, že sa štipendium priznáva podľa ods. 3 písm. e) alebo f): 

a) nesmie vážený študijný priemer (podľa § 6 ods. 7 vyhlášky  614/2002 Z. z. MŠ SR o 

kreditovom systéme štúdia) v predchádzajúcom roku štúdia prekročiť 2; 

b) žiadna skúška nesmie byť v predchádzajúcom akademickom roku hodnotená známkou E – 

dostatočne; 

 

7. V prípade, že sa štipendium priznáva podľa ods. 3 písm. g) je možné štipendium priznať, len za 

predpokladu, že študent ide reprezentovať AU v Banskej Bystrici alebo jej fakultu na podujatí 

doma alebo v zahraničí. 

 

8. AU v Banskej Bystrici môže priznať doktorandské štipendium financované z vlastných zdrojov 

AU v Banskej Bystrici a jej fakúlt, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 54 ods. 18 zákona 

o vysokých školách. Rovnako môže AU v Banskej Bystrici uzatvoriť so sponzorom zmluvu 

o poskytnutí príspevku na vyplatenie doktorandského štipendia vrátane odvodov pre doktoranda 

v dennej forme štúdia na obdobie štandardnej dĺžky štúdia. 

 

Článok 5 

Spôsob priznávania štipendií z vlastných zdrojov 

 

1. O priznaní štipendií podľa článku 4 ods. 3 písm. a) tohto poriadku rozhoduje dekan, 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 článku 4 ods. 3 písm. b), c), d) a g)  tohto poriadku priznáva dekan príslušnej 

fakulty na základe žiadosti, ktorú podáva študent s odporučením vedúceho katedry a učiteľa 

hlavného predmetu.  

 

3. Štipendium podľa článku 4 ods. 3 písm. e) a f) tohto poriadku priznáva dekan. Žiadosť podáva 

študent dekanovi príslušnej fakulty. Žiadosť musí byť doložená úradnými dokladmi 

potvrdzujúcimi jej opodstatnenosť a  potvrdením študijného oddelenia o požadovaných údajoch. 

 

4. Štipendiá podľa článku 4 ods. 3 písm. h) a i) na podporu štúdia študentov AU v zahraničí  

a občanov iných krajín, ktorí študujú na AU v Banskej Bystrici priznáva dekan na základe 

odporúčania prodekana pre zahraničné vzťahy v oblasti vzdelávania. 
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Článok 6 

Štipendijná komisia 

 

1. Za účelom zaevidovania, spracovania, posúdenia a archivácie žiadostí môže dekan zriadiť 

štipendijnú komisiu ako svoj poradný orgán, pričom jej úlohy a pôsobnosť fakulta bližšie upraví 

vo svojich štipendijných poriadkoch. 

 

2. Odporúča sa, aby členmi komisie boli prodekan pre vzdelávanie, tajomník fakulty, zástupca 

každej katedry a jeden zástupca študentskej časti akademického senátu. Predsedom komisie je 

prodekan pre vzdelávanie, podpredsedom je tajomník. 

 

3. Členov vymenúva a odvoláva dekan. Funkčné obdobie členov komisie je štvorročné. 

 

4. Komisia je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

členov. Na prijatie rozhodnutia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

členov. 

 

5. Po prerokovaní a prehodnotení žiadostí komisia predkladá posúdené žiadosti a návrhy na 

schválenie dekanovi. 

 

Článok 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 príslušná 

interná smernica.  

 

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 AU v Banskej Bystrici 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. 

 

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 AU v Banskej 

Bystrici bezodkladne po tom, ako študent predmetný výsledok dosiahol, 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 AU v Banskej Bystrici najneskôr jeden týždeň pred dňom promócií v príslušnom 

študijnom programe.  
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5. Mimoriadne ceny podľa tohto článku môže udeliť aj rektor z vlastného  podnetu.  

 

6. Mimoriadnu cenu rektora študent nežiada a na jeho priznanie nie je právny nárok. Proti 

rozhodnutiu o priznaní mimoriadnej ceny neexistuje možnosť odvolať sa.  

 

Článok 8 

Tvorba prostriedkov štipendijného fondu a jeho rozdelenie 

 

1. Štipendijný fond sa okrem prostriedkov podľa § 16a ods. 2 a 3 zákona o VŠ vytvára z časti 

výnosov zo školného (§ 92 ods. 18 zákona o VŠ) a z časti účelovej dotácie na sociálnu podporu 

študentov (§ 89 ods. 8 zákona o VŠ) určenú na sociálne štipendiá a motivačné štipendiá (§ 96 

zákona o VŠ).  

 

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 AU v Banskej Bystrici.  

 

3. Schválenie prerozdelenia účelovej dotácie na sociálnu podporu študentov pre jednotlivé fakulty 

a rektora AU je súčasťou rozpočtu AU a podlieha každoročnému schváleniu Akademického 

senátu AU v Banskej Bystrici. 

 

4. Päť percent z pridelenej celkovej sumy účelovej  dotácie určenej  na mimoriadne štipendiá je 

poskytnutých rektorovi na mimoriadne ceny rektora a zvyšná časť tejto dotácie je rozdelená na 

fakulty podľa počtu ich študentov študujúcich v prvom a druhom stupni štúdia k 31. októbru 

predchádzajúceho akademického roku, pre ktorý bola účelová dotácia pridelená. 

 

5. Za hospodárenie so štipendijným fondom AU v Banskej Bystrici zodpovedá rektorovi kvestor, za 

hospodárenie so štipendijným fondom fakulty zodpovedá dekanovi tajomník fakulty. 

 

Článok 9 

Študentské pôžičky 

 

1. Dekan fakulty , s prihliadnutím na stav vlastných finančných prostriedkov v štipendijnom fonde 

fakulty [prostriedky mimo účelovej dotácie na sociálnu podporu], môže vo výnimočných 

prípadoch poskytnúť študentom fakulty pôžičku na pokrytie nákladov spojených so štúdiom a na 

uspokojovanie sociálnych potrieb. 

 

2. Podmienky udeľovania pôžičky, splácania, ručenia za pôžičku a ďalšie podrobnosti stanoví dekan 

osobitným predpisom. 

 

Článok 10 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Priznané štipendiá sa poskytujú aj v čase pracovnej neschopnosti (karantény) študenta. 

 

2. Štipendium sa vypláca bezhotovostne na bankový účet študenta vedený v Slovenskej republike. 
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3. Ak sa poskytnú štipendiá podľa tohto 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, neoprávnene prijaté sumy bezodkladne vráti. 

 

4. Tento Štipendijný poriadok AU v Banskej Bystrici prerokoval a schválil Akademický senát AU 

v Banskej Bystrici dňa 24. 3. 2009.  

 

5. Tento Štipendijný poriadok AU v Banskej Bystrici nadobúda platnosť a účinnosť dňom 

schválenia v Akademickom senáte AU v Banskej Bystrici a je platný pre všetky fakulty AU 

v Banskej Bystrici. 

 

6. Súčasne stráca platnosť Štipendijný poriadok AU v Banskej Bystrici schválený v Akademickom 

senáte AU v Banskej Bystrici dňa  27. 4. 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Mgr.art. Juraj SARVAŠ     doc.Mgr.art. Matúš OĽHA 

predseda AS AU v Banskej Bystrici                rektor AU v Banskej Bystrici 


