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DODATOK Č. 1 

 

K ŠTIPENDIJNÉMU PORIADKU 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 

 

 

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 dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Štipendijný poriadok Ekonomickej 

univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“). 

 

1. V článku 1 ods. 2 sa za slovo „inžinierskych“ vkladá čiarka a vkladá sa slovo 

„magisterských“. 

2. V článku 3 časť A ods. 1 sa slovo „a“ za slovom „bakalárskych“ nahrádza čiarkou a za 

slovo „inžinierskych“ sa dopĺňajú slová „a magisterských“.  

3. V článku 3 časť A ods. 3 sa slová „zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami 

„špecifickými potrebami“. 

4. V článku 3 časť A ods. 9 sa na koniec pripájajú tieto slová „o priznávaní sociálneho 

štipendia študentom vysokých škôl“. 

5. Článok 3 časť B znie:  

 

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 
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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  študent  nežiada a jeho priznanie nie je 

nárokovateľné. 

 

(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. 

 

6. V článku 4 ods. 1 sa za slovo „študentom“ vkladajú slová „a absolventom“ a za slovo 

„štipendiá“ sa vkladajú slová „z vlastných zdrojov, najmä“. 

7. V článku 4 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú: 

 

„(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.“ 

 

 Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 9. 

 

8. V článku 4 ods. 5 znie: 

 

„(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. absolventom 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 alebo vedeckých statí), 
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d) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v športovej činnosti (úspešná reprezentácia 

univerzity a Slovenskej republiky v zahraničí), 

e) ako jednorazovú podporu v prípade udalosti s vážnymi zdravotnými následkami, 

f) 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.). 

 

9. V článku 4 ods. 6 znie: 

 

„(6) Maximálna celková čiastka štipendia priznaného podľa odseku 1, 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). 

 

10. V článku 5 ods. 1 sa za slovo „programov“ vkladajú slová „EU v Bratislave“. 

11. V článku 6 sa pred odsek 1 vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú: 

 

„(1) Podmienky priznávania štipendií podľa článku 3, časť B ods. 1 písm. a) určí 

samostatný predpis. 

(2) Podmienky priznávania štipendií podľa článku 3, časť B ods. 1 písm. b) určujú 

"Pravidlá pre priznávanie motivačného štipendia študentom EU v Bratislave v 

Bratislave a jej fakúlt.“ 

 

Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 6. 

 

 

Tento dodatok č. 1 prerokoval a schválil Akademický senát EU v Bratislave dňa 29. apríla 

2013. 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte EU v Braislave a 

účinnosť dňom 1. júna 2013. 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Andrej Dupaľ, PhD.   Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

predseda AS EU v Bratislave     rektor EU v Bratislave 


