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Časť prvá
Štipendijný poriadok pre študentov I. a II. stupňa štúdia
(bakalárske a inžinierske štúdium)
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Štipendijný poriadok je vnútorným predpisom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre (ďalej len „SPU"), vydaným v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Štipendijný poriadok SPU v prvej časti upravuje poskytovanie štipendií študentom
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v súlade s § 96 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) a s vyhláškou MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní
sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov (ďalej
len „vyhláška").
Článok 2
Štipendijný fond a druhy štipendií
1. Študentom SPU sa poskytujú tieto štipendiá:
a) sociálne a motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b) štipendiá z vlastných zdrojov SPU,
c) štipendiá z vlastných zdrojov fakúlt.
2.

Jednotlivé štipendiá sa vyplácajú prostredníctvom štipendijného fondu.
Článok 3
Sociálne štipendium

1. Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov, ktorí majú trvalý pobyt
v Slovenskej republike alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, 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.
2. O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje dekan fakulty, ktorá zabezpečuje
príslušný študijný program. V prípade, že študent nesplní podmienky na priznanie
sociálneho štipendia, dekan fakulty zabezpečujúcej príslušný študijný program sociálne
štipendium neprizná.
3. 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 považujú za štúdium v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý a ďalšie
roky štúdia za štúdium v študijnom programe druhého stupňa, pričom štvrtý rok
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štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 zákona 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.
4. Študentovi so špecifickými potrebami možno priznať sociálne štipendium aj po
prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným
postihnutím.
5. 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 odvodzuje zo súm životného minima určených osobitným
právnym predpisom1.
6. Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadosti o priznanie
sociálneho štipendia (ďalej len „žiadosť“), doloženej príslušnými prílohami. Žiadosť
študent podáva v Registri študentov SPU.
7. Študent podáva žiadosť v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium
poskytovať.
8. Agendu súvisiacu s poskytovaním sociálneho štipendia zabezpečujú pracovníci Registra
študentov SPU, pričom prvostupňové rozhodnutie vydáva dekan fakulty, na ktorej je
študent zapísaný na štúdium študijného programu. V prípade negatívneho/zamietavého
stanoviska sa študent môže proti rozhodnutiu odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia
dekanovi fakulty prostredníctvom Registra študentov SPU. Dekan fakulty môže zmeniť
rozhodnutie. Inak spisový materiál, odvolanie a výsledky odvolacieho konania, postúpi
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR do 30 dní odo dňa, keď jej odvolanie
došlo, a upovedomí o tom študenta.
9. SPU poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného
kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo má
študent uvedené v žiadosti.
Článok 4
Motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu
1. Motivačné štipendium je možné priznať študentom
a) v študijných odboroch určovaných v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce2 so zohľadnením študijných výsledkov
z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa,
v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na
strednej škole,
b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku
v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
1

Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
2
§ 12 písm. aa) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
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2. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa priznáva
študentom v druhom a ďalšom roku štúdia prvého a druhého stupňa na základe
dosiahnutých študijných výsledkov v predchádzajúcom akademickom roku.
3. Motivačné štipendium podľa odseku 1 písm. a) sa priznáva najviac päťdesiatim
percentám študentov určeného študijného odboru SPU. Štipendium podľa odseku
1 písm. b) sa priznáva najviac desiatim percentám študentov SPU. Nepriznáva sa
študentom, ktorí majú prerušené štúdium.
4. Prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na motivačné štipendium sa rozdelia na
jednotlivé fakulty SPU podľa počtu študentov príslušnej fakulty. Časť prostriedkov (každý
rok po dohode vedenia) zostáva vo fonde rektora určenom na motivačné štipendium,
ktoré rektor prizná študentom za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia,
výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
5. V rozhodnutí rektora, resp. dekana o priznaní motivačného štipendia sa uvádza výška
štipendia a odôvodnenie priznania. Toto štipendium nie je nárokovateľné a študent
nežiada o jeho priznanie.
6. Postup priznávania a poskytovania motivačného štipendia je upravený v štipendijnom
poriadku jednotlivých fakúlt, ak o jeho priznaní rozhoduje fakulta.
Článok 5
Vrátenie štipendia a sankcia
1. Ak je študentovi štipendium priznané a udelené v dôsledku nepravdivých alebo
neúplných údajov predložených študentom, tento je povinný neoprávnene prijaté sumy
vrátiť.
2. Úmyselné uvedenie nepravdivých údajov je kvalifikované ako disciplinárny priestupok.

Časť druhá
Štipendijný poriadok pre študentov III. stupňa štúdia
(doktorandské štúdium)
Článok 6
Štipendium doktoranda
1. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium
počas trvania štúdia podľa zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štipendium schvaľuje
rektor.
2. Akademický rok doktorandského štúdia sa začína v každom kalendárnom roku
1. septembra a končí 31. augusta v nasledujúcom kalendárnom roku.
3. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom
v členskom štáte Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody
o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie má počas trvania
štandardnej dĺžky štúdia v študijnom programe, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium
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a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 6. platovej triedy a prvého
platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl
a výskumných a vývojových zamestnancov podľa osobitného predpisu3 a
b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 7. platovej triedy a prvého
platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl
a výskumných a vývojových zamestnancov podľa osobitného predpisu.3
4. Vyplácanie štipendia sa zastaví pri prerušení doktorandského štúdia na obdobie
prerušenia štúdia.
Článok 7
Mimoriadne štipendium doktoranda
1. Rektor SPU, resp. dekan školiaceho pracoviska, na ktorom je doktorand zaradený, môže
priznať doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia mimoriadne štipendium.
2. Doktorandovi môže byť navrhnuté mimoriadne štipendium aj zo strany školiteľa,
vedúceho katedry alebo vedúceho projektu, a to zo zdrojov fakulty, alebo z grantových
projektov, z ktorých je zákonná možnosť mimoriadne štipendium udeliť. Návrh potom
odsúhlasí dekan fakulty, resp. vedúci školiaceho pracoviska.
3. Mimoriadne štipendium sa prizná doktorandovi za iniciatívne a mimoriadne kvalitné
plnenie úloh v rámci študijných a pracovných povinností, a tiež za úspešné vyriešenie
časti vedeckého projektu, ktorému bola priznaná účelová finančná podpora.
4. V prípade, že doktorand nevykoná dizertačnú skúšku do určeného termínu od
nástupu na doktorandské štúdium, mimoriadne štipendium sa nepriznáva.
5. Návrhy na štipendium z vlastných zdrojov univerzity alebo fakulty študentom III. stupňa
sa predkladajú na predpísanom formulári č. 1 SPU (tvorí prílohu tohto štipendijného
poriadku).

Časť tretia
Spoločné ustanovenia
Článok 8
Štipendium z vlastných zdrojov univerzity alebo fakulty (štipendijný fond)
1. Študentom všetkých troch stupňov štúdia a absolventom SPU, u ktorých od riadneho
skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, môže rektor, resp. dekan priznať štipendium
z vlastných zdrojov SPU, resp. fakulty vtedy, ak:
a) študent má priznané ťažké zdravotné postihnutie,
b) študent je prechodne vo finančnej tiesni a je sirota alebo polosirota,
c) študent aktívne pracuje v akademických orgánoch školy, resp. fakulty, v Kolégiu
rektora, resp. Kolégiu dekana, v Rade študentov vysokých škôl, resp. v iných
národných a medzinárodných študentských organizáciách,
d) študent dlhodobo dosahuje mimoriadne kvalitné výsledky v oblasti štúdia, výskumu
a vývoja,
e) študent dosahuje kvalitné študijné výsledky, vzorne reprezentuje SPU na
3

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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medzinárodných podujatiach alebo je mimoriadne aktívny v oblasti voľnočasových
aktivít študentov,
f) študent aktívne spolupracuje na príprave, organizácii a realizácií spoločenských,
kultúrnych a odborných podujatí SPU.
2. Návrhy na štipendium z vlastných zdrojov univerzity alebo fakulty študentom všetkých
troch stupňov sa predkladajú na predpísanom formulári č. 1 SPU (tvorí prílohu tohto
štipendijného poriadku).
Článok 9
Podnikové štipendiá
1. Študentom všetkých troch stupňov štúdia môže byť priznané podnikové štipendium,
ktorého účelom je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch alebo motivácia
k voľbe určitej témy záverečnej práce. Na podnikové štipendium nemá študent právny
nárok.
2. Podnikové štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti študenta.
3. Podnikové štipendium sa študentovi prizná po splnení podmienok štipendijného
programu na základe zmluvy uzatvorenej medzi SPU a podnikateľom. Splnenie
podmienok poskytovania podnikového štipendia vyhodnocuje spoločne SPU
a podnikateľ. Poskytnutie podnikového štipendia SPU, vrátane podmienok jeho poskytovania,
písomne oznámi študentovi.

4. SPU neručí za záväzky podnikateľa pri vyplácaní podnikového štipendia. Nedodržanie
záväzkov podnikateľa voči študentovi môže byť dôvodom na skončenie štipendijného
programu. Skončením štipendijného programu nezanikajú záväzky podnikateľa voči
príslušnému študentovi.
5. SPU je oprávnená poskytovať podnikateľovi a podnikateľ je oprávnený spracúvať osobné
údaje študenta nevyhnutné na posúdenie nároku na priznanie podnikového štipendia
a overenie trvania podmienok na jeho poskytovanie, najmä údaje o priebehu jeho štúdia,
študijnom pláne a váženom študijnom priemere.

Časť štvrtá
Záverečné ustanovenia
1. Štipendijný poriadok bol schválený Akademickým senátom SPU dňa 24. 06. 2013.
2. Dodatok č. 1 bol schválený AS SPU dňa 25. 06. 2019.
3. Dodatok k Štipendijnému poriadku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v AS SPU v Nitre, okrem čl. 9, ktorý
nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2019.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
predsedníčka AS SPU v Nitre

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka SPU v Nitre
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Príloha č. 1
Návrh na štipendium z vlastných zdrojov SPU v Nitre alebo fakulty
študentovi bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia
Navrhovateľ štipendia: ………………………………………………..................................…...…………………..
pracovisko: …….……………………………..................................………………………...…………., navrhuje
študentovi: …………………………………………..................................…………, v ………… roku štúdia,
fakulty:

…………………………………….........................................…………………………….……..………

štipendium z vlastných zdrojov SPU v Nitre (resp. fakulty, názov: ............................................)
z dôvodu:
a) študent má priznané ťažké zdravotné postihnutie,
b) študent je prechodne vo finančnej tiesni a je sirota alebo polosirota,
c) študent aktívne pracuje v akademických orgánoch školy, resp. fakulty, v Kolégiu rektora,
resp. Kolégiu dekana, v Rade študentov vysokých škôl, resp. v iných národných
a medzinárodných študentských organizáciách,
d) študent dlhodobo dosahuje mimoriadne kvalitné výsledky v oblasti štúdia, výskumu
a vývoja,
e) študent vzorne reprezentuje SPU na medzinárodných podujatiach alebo je mimoriadne
aktívny v oblasti voľnočasových aktivít študentov,
f) študent aktívne spolupracuje na príprave, organizácii a realizácií spoločenských,
kultúrnych a odborných podujatí SPU.
Poznámka: dôvod vyznačiť podčiarknutím alebo zakrúžkovaním

V Nitre dňa .....................................

........................................................
podpis navrhovateľa

Rektor, resp. dekan na základe navrhovateľa priznáva štipendium vo výške
.................... €.
V Nitre dňa .....................................

........................................................
podpis rektora, resp. dekana
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