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ÚPLNÉ ZNENIE
ŠTIPENDIJNÉHO PORIADKU
Ekonomickej univerzity v Bratislave
v znení dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2013 a dodatku č. 2 zo dňa 22. apríla 2014
Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave 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 (ďalej len „zákon o vysokých školách“)
uzniesol na tomto Štipendijnom poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU
v Bratislave“) ako jej vnútornom predpise.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
(1)

Tento poriadok upravuje poskytovanie štipendií študentom Ekonomickej univerzity
v Bratislave, ako aj konanie v prvom stupni a prieskumné konanie vo veci priznania
štipendia.

(2)

Štipendijný poriadok sa vzťahuje na všetkých študentov v bakalárskych, inžinierskych,
magisterských a doktorandských študijných programoch, ktoré uskutočňuje EU v
Bratislave a jej fakulty.

(3)

Štipendium možno poskytovať aj študentom - občanom Slovenskej republiky alebo
majúcim trvalý pobyt na území SR, ktorí v rámci vysokoškolského štúdia na EU
v Bratislave študujú na vysokých školách v zahraničí.
Článok 2
Druhy štipendií

EU v Bratislave poskytuje študentom štipendiá:
(1)

z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,
a) sociálne štipendium
b) motivačné štipendium
c) doktorandské štipendium

(2)

z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu.
Článok 3
Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu
A. Sociálne štipendium

(1)

Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov štúdia (bakalárskych,
inžinierskych a magisterských študijných programov a študijných programov podľa §
53 ods. 3 zákona o vysokých školách), ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike,
sa na základe splnenia ustanovených podmienok priznáva sociálne štipendium. Sociálne
štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne štipendium
má študent právny nárok.
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(2)

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 zákona o vysokých školách 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.

(3)

Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po
prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným
postihnutím.

(4)

Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadosti o priznanie
sociálneho štipendia.

(5)

Žiadosť o sociálne štipendium sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne
štipendium poskytovať, pričom na to isté obdobie možno priznať najviac jedno sociálne
štipendium.

(6)

Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne
posudzovaných osôb. Hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a výška
sociálneho štipendia sa odvodzujú zo súm životného minima podľa zákona č. 601/2003
Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

(7)

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.

(8)

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

(9)

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 o priznávaní sociálneho štipendia
študentom vysokých škôl.
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(10) EU v Bratislave 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.
B. Motivačné štipendium
(1)

Motivačné štipendium sa podľa § 96a, ods. 1 zákona o vysokých školách priznáva:
a) v študijných odboroch určovaných v metodike Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe
analýz a prognóz vývoja trhu práce so zohľadnením študijných výsledkov
predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa,
v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roka štúdia na
strednej škole,
b) vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku
v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

(2)

Štipendium podľa odseku 1 písm. a) sa priznáva najviac päťdesiatim percentám
študentov určeného študijného odboru EU v Bratislave.

(3)

Štipendium podľa odseku 1 písm. b) sa priznáva najviac desiatim percentám študentov
EU v Bratislave.

(4)

Motivačné štipendium sa priznáva študentom prvého a druhého stupňa štúdia.

(5)

Motivačné štipendium podľa odseku 1 písm. a) bude priznané až v roku, keď
ministerstvo v metodike určí študijné odbory, študentom ktorých bude EU v Bratislave
toto štipendium priznávať.

(6)

Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) za vynikajúce plnenie študijných
povinností priznáva dekan fakulty, u celouniverzitných študijných programov rektor EU
v Bratislave študentovi študijného programu v druhom roku štúdia alebo v ďalšom roku
štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom
roku, ak nemal počas predchádzajúceho akademického roku prerušené štúdium.

(7)

Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) za vynikajúce plnenie študijných
povinností môže dekan fakulty, u celouniverzitných študijných programov rektor EU v
Bratislave priznať aj študentovi v prvom roku štúdia študijného programu druhého
stupňa štúdia, ak tento študent ukončil posledný rok štúdia v prvom stupni štúdia na
niektorej z fakúlt EU v Bratislave, a to za vynikajúce plnenie študijných povinností v
predchádzajúcom akademickom roku a ak nemal počas predchádzajúceho
akademického roku prerušené štúdium.

(8)

Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku
v oblasti výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti možno priznať aj
študentovi v prvom roku štúdia na 1. a 2. stupni štúdia.

(9)

O priznanie motivačného štipendia
nárokovateľné.

študent

nežiada a jeho priznanie nie je
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(10) Dekan fakulty, u celouniverzitných študijných programov rektor EU v Bratislave
rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku motivačného
štipendia a odôvodnenie priznania.
C. Doktorandské štipendium
(1)

Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytne EU v Bratislave počas
trvania štandardnej dĺžky štúdia štipendium, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa. Štandardná dĺžka štúdia doktorandského študijného programu v dennej
forme trvá tri roky.

(2)

EU v Bratislave môže priznať doktorandské štipendium aj podľa článku 4 ods. 7 tohto
štipendijného poriadku.
Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia, ktorému podľa ods. 1 alebo ods. 2
poskytne EU v Bratislave štipendium, má nárok na štipendium:
a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého
platového stupňa podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého
platového stupňa podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

(3)

Článok 4
Štipendiá z vlastných zdrojov univerzity
(1)

EU v Bratislave môže priznať v rámci možností univerzity študentom a absolventom
štipendiá z vlastných zdrojov, najmä zo štipendijného fondu.

(2)

EU v Bratislave môže priznať štipendium z vlastných zdrojov zo štipendijného fondu aj
absolventom, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní.

(3)

Štipendium podľa ods. 1 priznáva dekan fakulty, u celouniverzitných študijných
programov rektor EU v Bratislave študentovi študijného programu vo všetkých rokoch
štúdia najmä za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho
výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti alebo
ako jednorazovú, či pravidelnú sociálnu podporu.

(4)

Štipendium podľa ods. 1 sa študentovi obvykle priznáva v akademickom roku,
v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva.

(5)

Štipendiá podľa ods. 1 možno priznať najmä:
a) za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom roku štúdia
b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia (napr. za vynikajúce študijné
výsledky počas celého štúdia),
c) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti ekonomického výskumu (napr.
umiestnenie na prvých troch miestach vo fakultných alebo v celoškolskom kole
študentskej vedeckej a odbornej činnosti alebo úspech v medzinárodnej súťaži,
prípadne za publikovanie odborných a vedeckých statí),
d) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v športovej činnosti (úspešná reprezentácia
univerzity a Slovenskej republiky v zahraničí),
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ako jednorazovú podporu v prípade udalosti s vážnymi zdravotnými následkami,
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) na podporu štúdia cudzincov (napr. zahraničných Slovákov a pod.),
h) za iné významné aktivity neuvedené pod písm. a) – g).
e)
f)

(6)

Maximálna celková čiastka tohto štipendia, ktoré možno študentovi vyplatiť v danom
akademickom roku, je:
a) 500 EUR podľa odseku 5 písm. a)
b) 700 EUR podľa odseku 5 písm. b),
c) 500 EUR podľa odseku 5 písm. c),
d) 500 EUR podľa odseku 5 písm. d),
e) 350 EUR podľa odseku 5, písm. e),
f) 400 EUR podľa odseku 5, písm. f),
g) 500 EUR podľa odseku 5 písm. g),
h) 400 EUR podľa odseku 5 písm. h).

(7)

Rektor alebo dekan môžu v celkom mimoriadnych zvlášť zreteľa hodných prípadoch
priznať študentovi štipendium vo forme mimoriadneho štipendia.

(8)

EU v Bratislave môže poskytovať študentom EU v Bratislave a jej fakúlt pôžičky zo
štipendijného fondu.

(9)

EU v Bratislave môže priznať doktorandské štipendium financované
zdrojov EU v Bratislave a jej fakúlt, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia §
zákona o vysokých školách. Rovnako môže EU v Bratislave uzatvoriť so
zmluvu o poskytnutí príspevku na vyplatenie doktorandského štipendia pre
v dennej forme štúdia na obdobie štandardnej dĺžky štúdia.

z vlastných
54 ods. 18
sponzorom
doktoranda

Článok 5
Konanie v prvom stupni a prieskumné konanie
(1)

Konanie vo veci priznania sociálneho štipendia alebo pôžičky sa začína dňom, keď
študent podal písomnú žiadosť o priznanie sociálneho štipendia alebo pôžičky na
príslušnom oddelení fakulty, ktorej je študentom, resp. na Ústave medzinárodných
programov EU v Bratislave pre celouniverzitné študijné programy. Táto žiadosť musí
obsahovať všetky údaje potrebné na rozhodnutie, ktoré musia byť riadne dokladované.

(2)

V prípade nekompletnej žiadosti vyzve dekan, u celouniverzitných študijných
programov rektor EU v Bratislave, študenta o doplnenie dokladov alebo si vyžiada
potrebné vysvetlenie.

(3)

Rozhodnutie dekana, u celouniverzitných študijných programov rektora EU v
Bratislave, o priznaní sociálneho štipendia alebo pôžičky musí byť písomné a musí
obsahovať výrok o priznaní sociálneho štipendia alebo pôžičky, jeho (jej) výšku, formu
vyplácania a termíny výplaty, resp. podmienky splácania pôžičky, odôvodnenie a
poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.

(4)

Študent môže v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o priznaní sociálneho
štipendia požiadať dekana, u celouniverzitných študijných programov rektora EU v
Bratislave o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi, ktorý
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rozhodnutie vydal, u celouniverzitných študijných programov rektorovi EU v
Bratislave.
(5)

Ak dekan, ktorý rozhodnutie vo veci vydal, nerozhodne kladne, postúpi žiadosť so
spisovým materiálom vrátane potrebných podkladov bezodkladne rektorovi.

(6)

Ak dekan, resp. rektor, ktorý rozhodnutie vo veci sociálneho štipendia vydal,
nerozhodne kladne, postúpi žiadosť so spisovým materiálom vrátane potrebných
podkladov bezodkladne Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

(7)

Rektor zmení alebo zruší rozhodnutie vo veci, ktoré bolo vydané v rozpore so zákonom
o vysokých školách alebo vnútorným predpisom EU v Bratislave.
Článok 6
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

(1)

Podmienky priznávania štipendií podľa článku 3, časť B ods. 1 písm. a) a písm. b)
určujú "Pravidlá pre priznávanie motivačného štipendia študentom EU v Bratislave v
Bratislave a jej fakúlt.

(2)

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.

(3)

Tento Štipendijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave prerokoval a schválil
Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 14. 12. 2011.

(4)

Tento Štipendijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave nadobúda platnosť
dňom schválenia v Akademickom senáte Ekonomickej univerzity v Bratislave a
účinnosť dňom 1. januára 2012 a je platný pre všetky fakulty Ekonomickej univerzity
v Bratislave.

(5)

Súčasne stráca platnosť Štipendijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave
schválený v Akademickom senáte EU v Bratislave dňa 27. 4. 2010.

(6)

Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave prerokoval
a schválil Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 29. 4. 2013.
Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1. 6. 2013

(7)

Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku EU v Bratislave prerokoval a schválil
Akademický senát EU v Bratislave dňa 22. 4. 2014. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť
dňom schválenia v Akademickom senáte EU v Bratislave.

.......................................................
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.
predseda AS EU v Bratislave

.............................................................
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
rektor EU v Bratislave
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