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DOPLNOK č. 2 k Štipendijnému poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici 
 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia  

 

1. Akadémia umení v Banskej Bystrici v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 

školách“) a podľa článku 21 Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „štatút“) 

mení a dopĺňa Štipendijný poriadok Akadémie umení v Banskej Bystrici v znení jeho 

neskorších doplnkov (ďalej len „poriadok“). 

 

2. V Článku 3 Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu, časť B. Motivačné štipendium sa bod 

1 v celosti zrušuje a nahrádza sa novým bodom 1, ktorý znie: 

 

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; 

c) 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; ak ide o študenta študijného programu prvého 

stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na 

strednej škole."  
 

3. V Článku 3 Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu, časť B. Motivačné štipendium sa bod 

2 v celosti zrušuje a nahrádza sa novým bodom 2, ktorý znie: 

 

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

študijného programu v ľubovoľnom stupni štúdia vo všetkých rokoch štúdia za 

vynikajúce plnenie študijných povinností v príslušnom akademickom roku. Motivačné 

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

a externej formy doktorandského štúdia."  
 

4. V Článku 3 Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu, časť B. Motivačné štipendium sa bod 

9 v celosti zrušuje a nahrádza sa novým bodom 9, ktorý znie: 

 

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 študentom zapísaných na fakulte 

v danom roku štúdia, ktorí najlepšie plnili študijné povinnosti za posudzované 

obdobie.“ 

 

5. V Článku 3 Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu, časť B. Motivačné štipendium sa bod 

13 v celosti zrušuje a nahrádza sa novým bodom 13, ktorý znie: 

 

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

o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku motivačného štipendia a 

odôvodnenie priznania. Motivačné štipendium v zmysle článku 3 bod 1 písm. a) a b) 

priznáva dekan fakulty tak, aby motivačné štipendium bolo poskytnuté najviac desiatim 

percentám študentov.  

Motivačné štipendium v zmysle článku 3 bod 1 písm. c) priznáva dekan fakulty tak, aby 

motivačné štipendium bolo poskytnuté najviac päťdesiatim percentám študentov 

určeného študijného odboru AU v Banskej Bystrici."  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/-/SK/ZZ/2002/131/20160101?ucinnost=02.03.2016#paragraf-89.odsek-8


 

6. V Článku 3 Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu, časť C. Doktorandské štipendium sa 

body 1 až 8 v celosti zrušujú a nahrádzajú sa novými bodmi 1 až 4 v nasledovnom znení: 

 

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

v členskom štáte Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o 

Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členské 

štáty“) má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol 

prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium: 

 

a. do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého 

platového stupňa podľa zákon č. 553/2003 Z. z. 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 10. platovej triedy a prvého 

platového stupňa podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 

 

2. Počas prerušenia doktorandského štúdia podľa § 64 zákona o VŠ sa doktorandovi 

v dennej forme štúdia neposkytuje štipendium. 

 

3. AU v Banskej Bystrici môže priznať doktorandovi aj motivačné štipendium podľa 

článku 3 Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu, časť B. Motivačné štipendium. 

 

4. Študentovi doktorandského štúdia poskytuje AU v Banskej Bystrici okrem 

doktorandského štipendia aj štipendium z vlastných zdrojov prostredníctvom 

štipendijného fondu podľa článku 4 Štipendiá z vlastných zdrojov prostredníctvom 

štipendijného fondu (§ 16a ods. 1 písm. c.) zákona o VŠ) bod 3., písm.a), c), g) a j) tohto 

poriadku." 

 

Článok II 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatný text poriadku týmto Doplnkom nedotknutý ostáva bez zmeny. 

 

2. Tento Doplnok č. 2 k poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici nadobúda platnosť dňom 

podpisu a účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte Akadémie umení v Banskej 

Bystrici. 

 

3. Tento Doplnok č. 2 k poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici bol schválený 

v Akademickom senáte Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 26.mája 2016.  
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