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Smernica č. 9/2007 
o zásadách priznávania motivačného štipendia za akademický rok 2006/2007 

Čl. 1 
Predmet smernice 

1) Priznávanie motivačného štipendia za akademický rok 2006/2007 určuje dekan 
fakulty v súlade s § 96 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení.  

Čl. 2 
Postupy a kritéria priznávania prospechového štipendia 

1) Prospechové štipendiá sa priznávajú študentom 2. a 3. ročníka bakalárskeho 
štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia študujúcim na SjF STU v akademickom 
roku 2007/2008 

2) Prospechové štipendiá sa priznávajú po ročníkoch v 1. a 2. stupni v dennej for-
me štúdia za študijné výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2006/2007. 

3) Celkový počet pridelených prospechových štipendií sa rozdelí na jednotlivé 
ročníky proporcionálne k skutočnému stavu študentov v jednotlivých roční-
koch k 31. októbru 2007. 

4) Prospechové štipendium sa študentom 2. ročníka bakalárskeho štúdia priznáva 
podľa dosiahnutého váženého študijného priemeru (ďalej „VŠP“) za predmety 
štandardného učebného plánu 1. ročníka. 

5) Prospechové štipendium sa študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia prizná-
va podľa dosiahnutého VŠP za predmety štandardného učebného plánu 2. 
ročníka. 

6) Prospechové štipendium sa študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia prizná-
va podľa dosiahnutého VŠP za predmety štandardného učebného plánu 1. 
ročníka. 

7) Prospechové štipendiá sa priznávajú najskôr študentom, ktorí v akademickom 
roku 2006/2007 uzavreli všetky predmety podľa štandardných učebných plá-
nov príslušného ročníka. Ak bude počet pridelených štipendií väčší než počet 
študentov spĺňajúcich túto podmienku, zahrnú sa do samostatného hodnotenia 
aj študenti, ktorí neuzavreli všetky predmety. Predmet štandardného učebného 
plánu hodnoteného ročníka neuzavretý v akademickom roku 2006/2007 sa 
hodnotí klasifikáciou „FX“ (nedostatočne). 

8) V prípade rovnakého dosiahnutého VŠP sa na priznanie prospechového šti-
pendia použijú doplňujúce kritéria podľa § 2 ods. 3 písm. c) vyhlášky – študijné 
výsledky dosiahnuté v povinných predmetoch a  § 2 ods. 3 písm. d) vyhlášky – 
počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetu. 
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Čl. 3 
Priznávanie mimoriadneho štipendia 

1) Mimoriadne štipendiá sa priznávajú študentom bakalárskeho a inžinierskeho 
štúdia SjF STU za úspešnú reprezentáciu fakulty alebo univerzity v športových 
súťažiach v akademickom roku 2006/2007 jednotlivcom a kolektívom v súlade 
so smernicou č. 1/2006-N rektora STU.  

Čl. 4 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

1) Táto smernica platí od 5. decembra 2007. 
 
Bratislava, 5. decembra 2007 
 
 
 
 doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 
 dekan SjF STU v Bratislave 
 


