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Štipendijný poriadok MTF STU so sídlom v Trnave

Vypracoval:

doc. Ing. Roman Čička, PhD.

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave po schválení Dodatku
číslo 3 k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 zo dňa 29. 10. 2013 „Štipendijný poriadok Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave“, na základe článku 13 bod (1) vydáva v súlade § 33 ods. 3 písm. c)
Zákona č. 131 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vlastný Štipendijný
poriadok MTF STU so sídlom v Trnave (ďalej iba ŠP MTF), schválený Akademickým senátom MTF dňa
24. feburára 2021, ktorý upravuje špecifické podrobnosti podmienok priznávania a poskytovania
štipendií študentom MTF pri dodržaní zásad stanovených vo Vnútornom predpise č. 8/2013
Štipendijného poriadku STU v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3 (ďalej iba ŠP STU), účinného od 1.
januára 2021.

ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK MTF STU SO SÍDLOM V TRNAVE
Článok 1

Motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu (podľa § 96a zákona)
(1) Motivačné štipendiá za vynikajúce študijné výsledky (ŠP STU, čl. 3, bod 4)
Počet študentov a výška daného štipendia v relatívnej miere (v %) k základnej výške sa
diferencuje v rámci študijných programov podľa váženého študijného priemeru (ďalej iba
VŠP) v jednotlivých rokoch štúdia bez ohľadu na metódu štúdia samostatne podľa stupňa
štúdia. Motivačné štipendium sa prizná študentom, ktorí najlepšie plnili študijné povinnosti,
t. j. dosiahli najnižšie hodnoty VŠP za posudzované obdobie.

(2) Kritéria priznávania motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky (ŠP STU, čl. 5)
(ŠP STU, čl. 5, bod 4 písm. b)
V prípade rovnosti VŠP sa pre priznanie motivačných štipendií študentom bakalárskeho a
inžinierskeho štúdia zohľadňujú ďalšie pomocné kritériá, rozhodujúce pre posúdenie kvality
plnenia študijných povinností:
1. Počet známok „E“ z predmetov zapísaných v predchádzajúcom akademickom roku. Čím viac
takýchto známok, tým horšie poradie.
2. Počet známok „D“ z predmetov zapísaných v predchádzajúcom akademickom roku. Čím viac
takýchto známok, tým horšie poradie.
3. Počet známok „A“ z povinných predmetov zapísaných v predchádzajúcom akademickom
roku. Čím viac takýchto známok, tým lepšie poradie.
4. Počet známok „B“ z povinných predmetov získaných v predchádzajúcom akademickom roku.
Čím viac takýchto známok, tým lepšie poradie.
Pomocné kritériá v takom poradí, ako sú uvedené v bodoch 1. a 2., t. j. najskôr sa aplikuje prvé
kritérium, ak aplikácia tohto kritéria nestačí na určenie poradia, aplikuje sa druhé kritérium, atď.
Postup sa zastaví pri tom kritériu, ktoré umožní určiť vzájomné poradie študentov s rovnakou
hodnotou VŠP.
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(ŠP STU, čl. 5, bod 6)
Pri posudzovaní nároku na pridelenie motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky
študentom doktorandského štúdia sa postupuje v zmysle kategorizácie výstupov vedeckovýskumnej činnosti použitej v aktuálnej akreditácii, pričom rozhoduje počet publikácií v kategórii
A v danej oblasti výskumu. V prípade rovnosti počtu publikácií v kategórii A rozhoduje počet
publikácií v kategórii B v danej oblasti výskumu. V prípade rovnosti počtu publikácií v kategórii
A aj v kategórii B je pomocným kritériom počet publikácií v kategórii C v danej oblasti výskumu.
V prípade rovnosti uvedených kritérií je rozhodujúce plnenie ďalších úloh v individuálnom
študijnom pláne.

(3) Kritéria priznávania motivačného štipendia odborového ( ŠP STU, čl. 4)
(ŠP STU, čl. 4, bod 2)
a) Študentom bakalárskych študijných programov v prvom roku štúdia sa zohľadňujú študijné
výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole, pričom sa zostaví poradovník študentov
podľa študijného priemeru od najnižšieho po najvyšší.
Motivačné štipendium sa neprizná študentom, ktorí najneskôr v deň zápisu na študijný program
v akademickom roku, kedy sa štipendium priznáva, nedoložili na fakultu overenú kópiu
výročného vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy.
(ŠP STU, čl. 4, bod 3)
b) Študentom inžinierskych a doktorandských študijných programov v prvom roku štúdia sa
zohľadňujú študijné výsledky z predchádzajúceho úspešne ukončeného štúdia (vážený študijný
priemer za celé predchádzajúce štúdium), pričom sa zostaví poradovník študentov podľa
váženého študijného priemeru od najnižšieho po najvyšší.
Motivačné štipendium sa neprizná študentom, ktorí najneskôr v deň zápisu na študijný program
v akademickom roku, kedy sa štipendium priznáva, nedoložili na fakultu overenú kópiu výpisu
absolvovaných predmetov s uvedením váženého študijného priemeru za celé predchádzajúce
štúdium. Uvedené sa netýka študentov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali na MTF
v predchádzajúcom akademickom roku.
(ŠP STU, čl. 4, bod 6, písm b)
c) Študentom bakalárskych a inžinierskych študijných programov v ďalších rokoch štúdia sa v
prípade rovnosti VŠP zohľadňujú ďalšie, tzv. pomocné kritériá rozhodujúce pre posúdenie kvality
plnenia študijných povinností:
1. Počet známok „E“ z predmetov zapísaných v predchádzajúcom akademickom roku. Čím
viac takýchto známok, tým horšie poradie.
2. Počet známok „D“ z predmetov zapísaných v predchádzajúcom akademickom roku. Čím
viac takýchto známok, tým horšie poradie.
3. Počet známok „A“ z povinných predmetov zapísaných v predchádzajúcom akademickom
roku. Čím viac takýchto známok, tým lepšie poradie.
4. Počet známok „B“ z povinných predmetov získaných v predchádzajúcom akademickom
roku. Čím viac takýchto známok, tým lepšie poradie.
Pomocné kritériá v takom poradí, ako sú uvedené v bodoch 1. a 2., t. j. najskôr sa aplikuje prvé
kritérium, ak aplikácia tohto kritéria nestačí na určenie poradia, aplikuje sa druhé kritérium, atď.
3

Postup sa zastaví pri tom kritériu, ktoré umožní určiť vzájomné poradie študentov s rovnakou
hodnotou VŠP.
(ŠP STU, čl. 4, bod 8)
d) U študentov doktorandských študijných programov v ďalších rokoch štúdia sa postupuje
v zmysle kategorizácie výstupov vedecko-výskumnej činnosti použitej v aktuálnej akreditácii,
pričom rozhoduje počet publikácií v kategórii A v danej oblasti výskumu.
V prípade rovnosti počtu publikácií v kategórii A rozhoduje počet publikácií v kategórii B v danej
oblasti výskumu. V prípade rovnosti počtu publikácií v kategórii A aj v kategórii B je pomocným
kritériom počet publikácií v kategórii C v danej oblasti výskumu. V prípade rovnosti uvedených
kritérií je rozhodujúce plnenie ďalších úloh v individuálnom študijnom pláne.

(4) Kritériá priznávania motivačného štipendia za mimoriadne výsledky
(ŠP STU, čl. 6, bod 1)
Študentovi môže byť priznané motivačné štipendium za:
a) mimoriadne plnenie študijných povinností, pričom výška štipendia nesmie prekročiť 100%
základnej výšky motivačného štipendia,

b) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja
Študentom MTF, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v jednotlivých sekciách
Študentskej vedeckej konferencie MTF STU (ďalej ŠVK), prípadne ktorí sa umiestnili na prvých
troch miestach na ŠVK na inej fakulte STU môže dekan priznať motivačné štipendium za
umiestnenie:
1. miesto - maximálne do výšky 40% základnej výšky motivačného štipendia
2. miesto - maximálne do výšky 35% základnej výšky motivačného štipendia
3. miesto - maximálne do výšky 30% základnej výšky motivačného štipendia.
Študentom MTF, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v jednotlivých sekciách ŠVK na
iných univerzitách na Slovensku, alebo v zahraničí môže dekan priznať motivačné štipendiu za
umiestnenie:
1. miesto - maximálne do výšky 70% základnej výšky motivačného štipendia
2. miesto - maximálne do výšky 60% základnej výšky motivačného štipendia
3. miesto - maximálne do výšky 50% základnej výšky motivačného štipendia.
Študentom MTF za inú reprezentáciu (príspevky na konferenciách, seminároch, v časopisoch a
iné aktivity v oblasti vedeckej činnosti) doma I v zahraničí môže dekan priznať:
 za reprezentáciu doma – maximálne do výšky 50% základnej výšky motivačného štipendia
 za reprezentáciu v zahraničí – maximálne do výšky 60% základnej výšky motivačného
štipendia.
Študentom MTF, ktorí budú výsledky svojej vedeckej činnosti prezentovať vo svetovom jazyku,
môže dekan fakulty priznanú výšku štipendia navýšiť maximálne o 5% (netýka sa študentov,
ktorí vypracovali prácu v rámci ŠVOČ v jazykovej sekcii).
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c) úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v športových súťažiach
Študentom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v súťažiach fakultného alebo
univerzitného charakteru:
1. miesto - maximálne do výšky 40 % základnej výšky motivačného štipendia
2. miesto - maximálne do výšky 30% základnej výšky motivačného štipendia
3. miesto - maximálne do výšky 20% základnej výšky motivačného štipendia.
Študentom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v súťažiach regionálneho alebo
celoslovenského charakteru:
1. miesto - maximálne do výšky 50% základnej výšky motivačného štipendia
2. miesto - maximálne do výšky 40% základnej výšky motivačného štipendia
3. miesto - maximálne do výšky 30% základnej výšky motivačného štipendia.
Študentom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v súťažiach európskeho alebo
celosvetového charakteru:
1. miesto - maximálne do výšky 60% základnej výšky motivačného štipendia
2. miesto - maximálne do výšky 50% základnej výšky motivačného štipendia
3. miesto - maximálne do výšky 40% základnej výšky motivačného štipendia,

d) úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v umeleckých súťažiach
výška štipendia sa určí ako v bode c)

e) úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v súťažiach v oblasti štúdia,
výskumu alebo vývoja
výška štipendia sa určí ako v bode b).

Článok 2

Mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov (podľa § 97 zákona)
Študentovi môže byť priznané mimoriadne štipendium (ŠP STU, čl. 8, bod 2):

a) za vynikajúce plnenie študijných povinností v priebehu štúdia alebo počas celého štúdia
študijného programu
CENA DEKANA
 na I. stupni štúdia môže udeliť dekan nadanému študentovi, ktorý ukončil štúdium
s vyznamenaním, v zmysle Študijného poriadku STU. Mimoriadne štipendium dekan priznáva
maximálne do výšky 100% základnej výšky motivačného štipendia.
 na II. stupni štúdia môže priznať dekan nadanému študentovi, ktorý ukončil štúdium
s vyznamenaním, v zmysle Študijného poriadku STU. Mimoriadne štipendium dekan priznáva
maximálne do výšky 125% základnej výšky motivačného štipendia.
 na III. stupni štúdia môže priznať dekan nadanému študentovi ako prejav osobitného
uznania absolventovi, u ktorého sa hodnotí:
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-

publikačná činnosť, jej ohlasy,
prezentácie doma alebo v zahraničí,
spracovanie dizertačnej práce a jej prezentácie vo svetovom jazyku,
ocenenia získané v priebehu doktorandského štúdia doma alebo v zahraničí,
absolvovanie štúdia v štandardnej dĺžke štúdia,
pedagogická činnosť.

Riaditeľ ústavu môže najneskôr do 60 dní od obhajoby dizertačnej práce navrhnúť jedného
absolventa na základe vyššie uvedených kritérií. Písomný návrh s odôvodnením predloží
dekanovi fakulty. Dekan fakulty rozhodne, ktorým navrhnutým absolventom bude Cena dekana
priznaná. Absolventovi môže byť priznané mimoriadne štipendium maximálne do výšky 150%
základnej výšky motivačného štipendia.

b) za vynikajúcu záverečnú prácu




na I. stupni štúdia môže dekan fakulty priznať študentovi posledného roku štúdia, ktorého
práca bola riaditeľom ústavu navrhnutá na udelenie Pochvalného uznania dekana za
mimoriadne kvalitne vypracovanú bakalársku prácu, vo výške 50% základnej výšky
motivačného štipendia
na II. stupni štúdia môže dekan fakulty priznať študentovi posledného roku štúdia, ktorého
záverečná práca bola riaditeľom ústavu navrhnutá na udelenie Pochvalného uznania dekana
za mimoriadne kvalitne vypracovanú diplomovú prácu, vo výške 60% základnej výšky
motivačného štipendia.

Návrh na udelenie Pochvalného uznania dekana za mimoriadne kvalitne vypracovanú záverečnú
prácu na I. a II. stupni štúdia podávajú dekanovi riaditelia ústavov na základe vyjadrenia
predsedov komisií pre štátne skúšky, v zmysle Metodického usmernenia dekana k príprave
a priebehu štátnych skúšok na MTF STU so sídlom v Trnave.

c)

za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja
výška štipendia sa určí podľa čl. 1, bod 4, písm. b),

d)

za úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v športových súťažiach
výška štipendia sa určí podľa čl. 1, bod 4, písm. c),

e)

za úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v umeleckých súťažiach:
výška štipendia sa určí podľa čl. 1, bod 4, písm. c),

f)

za úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v súťažiach v oblasti štúdia,
výskumu alebo vývoja
výška štipendia sa určí podľa čl. 1, bod 4, písm. b),

g)

na podporu štúdia v rámci mimo univerzitnej akademickej mobility študenta:
Študentovi môže byť priznané štipendium maximálne do výšky 100% základnej výšky
motivačného štipendia, vo všetkých stupňoch štúdia (v závislosti od dĺžky mobility).
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h)

na podporu zahraničných študentov
Študentovi môže byť priznané štipendium maximálne do výšky 75% základnej výšky motivačného
štipendia v jednom ak. roku.

i)

na podporu vrcholových športovcov
Podrobnosti pre podávanie návrhu na priznanie štipendia upravuje organizačná a riadiaca norma
vydaná rektorom.

j)

na podporu štúdia na STU

Študentovi môže byť priznané štipendium:

na podporu štúdia maximálne do výšky 100% základnej výšky motivačného štipendia
v jednom ak. roku.


za činnosť v kategórii POMOCNÁ VEDECKÁ SILA alebo POMOCNÁ ADMINISTRATÍVNA SILA:

Mimoriadne štipendium môže byť poskytnuté študentom MTF maximálne však do výšky
jedennásobku základnej výšky motivačného štipendia. Študentov do kategórie Pomocná vedecká
sila (PVS), max. 2 miesta na ústav za semester a Pomocná administratívna sila (PAS), max. 1
miesto na ústav za semester písomne navrhne a zdôvodní riaditeľ ústavu na začiatku semestra, na
základe návrhov pedagogických a výskumných pracovníkov ústavu. Možnosť zaradenia do
kategórie PVS alebo PAS sa týka len študentov 1. a 2. stupňa štúdia.
Štipendium je študentovi priznané jednorázovo po skončení semestra v aktuálnom akademickom
roku. Súčasťou návrhu na výplatu štipendia je vyplnené a riaditeľom ústavu podpísané tlačivo
Návrh na priznanie štipendia (príloha č.1).
Výška štipendia sa určí v súlade so Smernicou dekana Určenie výšky odmien zamestnancom MTF
STU za práce vykonávané mimo pracovného pomeru a za vykonávanie prác PAS a PVS.

k)

za príkladný občiansky postoj, pričom za príkladný občiansky postoj sa považuje prejav,
postoj alebo čin, ktorým študent alebo absolvent preukázal vysoký stupeň morálky alebo
občianskeho uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena STU, fakulty, alebo inej
súčasti STU:
Študentovi môže byť priznané štipendium maximálne do výšky 100% základnej výšky
motivačného štipendia.

l)

za aktívne pôsobenie v orgánoch akademickej samosprávy STU, fakulty alebo nimi
ustanovených poradných orgánov:
Študentovi môže byť priznané štipendium maximálne do výšky 50% základnej výšky motivačného
štipendia v jednom ak. roku.

m) za aktívny podiel na rozvoji, propagácii alebo reprezentácii STU, fakulty, alebo inej
súčasti STU:
Študentovi môže byť priznané štipendium maximálne do výšky 100% základnej výšky
motivačného štipendia.
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Článok 3

Prechodné ustanovenie
Štipendijný poriadok MTF STU so sídlom v Trnave nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho
schválenia v AS MTF STU so sídlom v Trnave, pričom sa zároveň ruší platnosť Vnútorného
predpisu č. 5/2015 Štipendijný poriadok MTF STU so sídlom v Trnave zo dňa 17.06.2015.

Schválené v VF MTF STU, dňa: 02.02.2021

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan MTF STU

Schválené v AS MTF STU, dňa: 24.02.2021

doc. Ing. Milan Naď, CSc.
predseda AS MTF
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Príloha č. 1

Návrh na priznanie mimoriadneho štipendia študentom v kategórii
Pomocná vedecká sila a Pomocná administratívna sila
Návrhy na priznanie štipendia poskytovaného zo štipendijného fondu fakulty alebo osobitného
štipendijného fondu sa predkladajú písomne príslušnému študijnému oddeleniu fakulty.

ÚDAJE O NAVRHOVANOM

□
□

Štipendium v kategórii Pomocná vedecká sila (PVS)
Štipendium v kategórii Pomocná administratívna sila (PAS)

Aktivita bola realizovaná v termíne:

Počet odpracovaných hodín:
Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

ID študenta:

Názov študijného programu:

Ročník:

Stupeň štúdia:

□

bakalárske
□ inžinierske
Adresa pre zaslanie korešpondencie:

Mailová adresa:

Forma štúdia:
□ denná prezenčná

□

denná kombinovaná

Tel. kontakt:

Poznámka:
V zmysle čl. 1 bod 10 až 12 Štipendijného poriadku STU sa štipendium študentovi poskytuje bezhotovostne, bankovým prevodom na bankový účet
vedený v Slovenskej republike, v lehote splatnosti 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia o priznaní štipendia študentovi. Na uvedené
účely je študent povinný zadať do AIS číslo bankového účtu, na ktorý má byť štipendium poskytované, pričom je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť
údajov zadaných do AIS. STU je oprávnená študenta vyzvať, aby splnil uvedené povinnosti. Ak študent ani po výzve tieto povinnosti nesplní, štipendium
mu nebude priznané a poskytnuté.

□ vyznačte zaškrtnutím políčka

* podľa Smernice dekana MTF STU 2/2015-SD
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ZDÔVODNENIE PREDLOŽENIA NÁVRHU
(v súlade so Smernicou dekana MTF STU 2/2015-SD)

ÚDAJE O PREDKLADATEĽOVI:
Meno a priezvisko, tituly:
Funkcia:
Pracovisko:
Navrhnutá výška motivačného štipendia (zaokrúhlená na celú sumu):

Dňa ..........................

.........................................................
podpis predkladateľa návrhu

VYJADRENIE PRODEKANA PRE VZDELÁVANIE:

Dňa ..........................

.........................................................
podpis prodekana pre vzdelávanie

10

