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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 technic-

kej univerzity v Bratislave 

študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

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

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

Článok 2 
Podmienky  priznávania štipendia 

(1) Štipendium sa priznáva študentom bakalárskych a inžinierskych študijných progra-
mov uskutočňovaných na SjF STU metodikou, ktorá zohľadňuje študijné výsledky z 
predchádzajúceho štúdia. Do určeného počtu kreditov a výpočtu váženého študij-
ného priemeru (ďalej len „VŠP“) sa nezapočítavajú predmety uznané podľa čl. 10 
bod 7 Študijného poriadku STU. 

(2) Študentovi bakalárskeho študijného programu v prvom semestri prvého roku štú-
dia bude v uvedenom semestri priznané štipendium, ak: 
a) študijný priemer z posledného školského roku štúdia na strednej škole, ktorý  ne-

zahŕňa výsledky z maturitnej skúšky, bol najviac 1,20 vrátane, 
b) študent úspešne vykonal maturitnú skúšku z matematiky. 

(3) Študentovi bakalárskeho študijného programu v druhom semestri prvého roku 
štúdia bude v uvedenom semestri priznané štipendium, 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 VŠP najviac do 1,20 vrátane. 

(4) Študentovi bakalárskeho študijného programu v druhom a treťom roku štúdia 
bude v príslušnom roku štúdia priznané štipendium, ak:  



Smernica  č. x/2016 

Podmienky priznávania motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky poskytovaného z vlastných zdrojov Strojníckej 

fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 

 

3/3 

a) v riadnom skúškovom období prvého a druhého semestra predchádzajúceho aka-
demického roku štúdia úspešne absolvoval všetky predmety uvedené v odporú-
čanom študijnom pláne (dosiahol hodnotenie A až E) a získal najmenej 60 kredi-
tov, 

b) dosiahol VŠP najviac do 1,20 vrátane, 
c) v predchádzajúcom akademickom roku študent neprekročil štandardnú dĺžku 

štúdia študijného programu (§ 52 až 54 zákona o vysokých školách) a nemal štú-
dium prerušené na obdobie dlhšie ako 30 kalendárnych dní.  

(5) Študentovi inžinierskeho študijného programu v prvom roku štúdia bude priznané 
štipendium, ak: 
a) predchádzajúce štúdium absolvoval v štandardnej dĺžke štúdia,  
b) za celé predchádzajúce štúdium dosiahol VŠP najviac do 1,20 vrátane. 

(6) Študentovi inžinierskeho študijného programu v druhom roku štúdia bude v pri-
znané štipendium, ak: 
a) v riadnom skúškovom období prvého a druhého semestra predchádzajúceho aka-

demického roku štúdia úspešne absolvoval všetky predmety uvedené v odporú-
čanom študijnom pláne (dosiahol hodnotenie A až E) a získal najmenej 60 kredi-
tov, 

b) dosiahol VŠP najviac do 1,20 vrátane, 
c) v predchádzajúcom akademickom roku študent neprekročil štandardnú dĺžku 

štúdia študijného programu a nemal štúdium prerušené na obdobie dlhšie ako 30 
kalendárnych dní.  

Článok 3 
Výška a vyplácanie štipendia 

(1) 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.  

(2) Výšku štipendia v akademickom roku určí dekan na jeho začiatku.  

(3) Štipendium sa poskytuje pravidelne v mesiacoch september až jún v príslušnom aka-
demickom roku. 

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

(5) Na priznanie štipendia si študent nepodáva žiadosť. 

Článok 4 
Záverečné ustanovenie 

Štipendium sa začne priznávať a poskytovať od ak. roku 2017/2018. 

 
 
Bratislava 13. 12. 2016                                                           doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. 
                                     dekan Strojníckej fakulty STU 


