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Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len SjF 
STU) v súlade s čl. 17 bod 2 Organizačného poriadku Strojníckej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave schváleného Akademickým senátom Strojníckej 
fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS SjF STU“) dňa 2. 7. 
2007 v znení dodatku č. 1 schváleného AS SjF STU 24. 11. 2015, ako aj v súlade 
s príslušnými ustanoveniami vnútorného predpisu č. 8/2013 v znení dodatku č. 1 
Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len 
„Štipendijný poriadok STU“) vydáva nasledovnú smernicu dekana:  

 

Podmienky priznávania motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky 

poskytovaného z vlastných zdrojov Strojníckej fakulty Slovenskej technickej uni-

verzity v Bratislave študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia v 1. semestri 

 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Táto smernica podrobnejšie upravuje pravidlá na priznávanie a poskytovanie moti-
vačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky na strednej škole a výsledky štú-
dia v 1. semestri na SjF STU (ďalej len „štipendium“) z vlastných zdrojov podľa časti 
3 Štipendijného poriadku STU. 

(2) Dekan rozhoduje o priznaní štipendia zo štipendijného fondu z vlastných zdrojov fa-
kulty v súlade s čl. 7 bod 2 a čl. 1 bod 6 Štipendijného poriadku STU. 

Článok 2 
Podmienky priznávania štipendia, jeho výška a vyplácanie 

(1) Motivačné štipendium za študijné výsledky na strednej škole sa priznáva študentovi 
bakalárskeho študijného programu v prvom semestri prvého roku štúdia ak: 
a) študijný priemer počas celého  štúdia na strednej škole, ktorý  nezahŕňa výsledky 

z maturitnej skúšky, bol najviac 1,20 vrátane, 
b) študent úspešne vykonal maturitnú skúšku z matematiky, 
c) študent začal študovať na vysokej škole po prvý raz. 

(2) Motivačné štipendium za študijné výsledky v 1. semestri štúdia na SjF STU sa pri-
znáva študentovi bakalárskeho študijného programu prvého roku štúdia ak: 
a) v riadnom skúškovom období prvého semestra úspešne absolvoval všetky pred-

mety uvedené v odporúčanom študijnom pláne (dosiahol hodnotenie A až E) a 
získal najmenej 30 kreditov, 

b) dosiahol vážený študijný priemer najviac 1,80 vrátane. 

c) študent začal študovať na vysokej škole po prvý raz. 

(3) Výška štipendia závisí od výšky naakumulovaných prostriedkov v štipendijnom 
fonde a zároveň nesmie prekročiť dvojnásobok základnej výšky motivačného štipen-
dia podľa čl. 3 bod 6 Štipendijného poriadku STU.  

(4) Výšku štipendia v akademickom roku určí dekan na jeho začiatku.  
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(5) Štipendium podľa bodu 1 sa poskytuje pravidelne v mesiacoch september až január 
v príslušnom akademickom roku. Štipendium podľa bodu 2 sa poskytuje jednorazo-
vo na začiatku 2. semestra príslušného akademického roku. 

(6) Štipendium sa vypláca bezhotovostne v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 1 
bod 9 Štipendijného poriadku STU. 

(7) Na priznanie štipendia si študent nepodáva žiadosť. 

Článok 3 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
(1) Dňa 29. 9. 2017 s účinnosťou od 1. 10. 2017 dekan zrušuje smernicu č. 5/2016 Pod-

mienky priznávania motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky posky-
tovaného z vlastných zdrojov Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. 

(2) Študentom, ktorým by malo byť priznané motivačné štipendium za mesiac septem-
ber  2017 podľa pravidiel uvedených v zrušenej smernici č. 5/2016, bude toto štipen-
dium vyplatené na konci 1. semestra ak. roku 2017/2018. 

(3) Táto smernica nadobúda účinnosť 1. 10. 2017. 

 
 

 
Bratislava 29. 9. 2017                                                           prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
                                 dekan Strojníckej fakulty STU 


