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Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Štipendijný poriadok Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave sa riadi ustanoveniami zákona
č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“), zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a jeho
zmenou č. 204/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2011 (ďalej len „správny poriadok“) a
vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. júla 2012 ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho
štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z. a č. 227/2012 Z. z.
(ďalej len „vyhláška o sociálnom štipendiu).
2. Tento Štipendijný poriadok DF VŠMU upravuje podmienky a spôsob poskytovania
štipendií.
3. Na ostatné podpory, odmeny, ceny, prípadne náhrady poskytované študentom nie je
podľa tohoto štipendijného poriadku právny nárok.
Článok 2
Štipendiá
Štipendiá sú priamou formou sociálnej podpory študentom. DF VŠMU poskytuje študentom
štipendiá:
a/ z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,
b/ z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu (§ 97 zákona).
Článok 3
Tvorba prostriedkov štipendijného fondu
1. VŠMU vytvára štipendijný fond, zdrojom ktorého sú okrem prostriedkov z hospodárskeho
výsledku, z darovaných prostriedkov, z príjmov z dedičstva a z výnosov z podnikateľskej
činnosti aj príjmy zo školného – najmenej 20% (§ 92 ods.15 zákona) a z časti dotácie na
sociálnu podporu študentov ( § 89 ods.7 zákona) určenú na sociálne štipendiá (§ 96 zákona).
Štipendijný fond sa používa na poskytovanie štipendií podľa § 95 až § 97 zákona a pôžičiek
podľa § 101 ods. 3 zákona. Prostredníctvom štipendijného fondu sa realizuje aj výplata
sociálnych štipendií, na ktoré dostáva VŠMU účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu.
2. Za hospodárenie so štipendijným fondom VŠMU zodpovedá rektorovi kvestor, za
hospodárenie so štipendijným fondom fakulty zodpovedá dekanovi tajomník fakulty.

3. Financie štipendijného fondu je možné použiť aj ako doplnkové štipendium pre
študentov DF VŠMU, ktorí sa zúčastňujú zahraničných.
4. DF VŠMU môže poskytovať svojim študentom pôžičky zo štipendijného fondu.
Podrobnosti upravuje vnútorný predpis „Pravidlá poskytovania pôžičiek študentom
VŠMU“.
Článok 4
Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu
1. Sociálne štipendium sa priznáva študentom DF študijných odborov / programov prvého
a druhého stupňa štúdia podľa zákona o VŠ, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v zákone
o VŠ (§ 96 zákona o VŠ) a vo vyhláške o sociálnom štipendiu.
2. Sociálne štipendium je účelovo určené ako príspevok na úhradu nákladov spojených so
štúdiom a študent spĺňajúci podmienky uvedené v zákone o VŠ a vo vyhláške o sociálnom
štipendiu má na jeho priznanie právny nárok.
3. Podľa § 96 ods. 2 zákona o VŠ 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
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.
4. Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po
prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené zdravotným
postihnutím.
5. Konanie vo veci priznania štipendia sa začína dňom, keď študent podal písomnú žiadosť o
priznanie sociálneho štipendia na predpísanom tlačive dekanovi fakulty prostredníctvom
študijného oddelenia fakulty, na ktorej je zapísaný na študijnom odbore/programe. Táto
žiadosť musí obsahovať všetky údaje potrebné na rozhodnutie, ktoré musia byť riadne
dokladované. V prípade potreby vyzve dekan študenta o doplnenie dokladov alebo si vyžiada
potrebné vysvetlenie. Na tento úkon je stanovená lehota 10 pracovných dní.

6. Za správnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá študent, ktorý žiadosť podal.
7. Študent, ktorý je zapísaný na viacerých fakultách môže žiadať o priznanie štipendia len na
jednej fakulte.
8. O priznaní sociálneho štipendia rozhoduje dekan fakulty VŠMU, na ktorej je študent
zapísaný na študijnom odbore/programe. V prípade, že študent nesplní podmienky na
priznanie sociálneho štipendia, sociálne štipendium mu nebude priznané.
9. Na posúdenie žiadosti o priznanie štipendia a na rozhodnutie o tejto žiadosti je stanovená
lehota 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti študenta študijnému oddeleniu
príslušnej fakulte VŠMU. V prípade, ak študijné oddelenie vyzve študenta o doplnenie
dokladov alebo si vyžiada potrebné vysvetlenie, začne plynúť táto lehota odo dňa doplnenia
dokladov alebo podania potrebného vysvetlenia študentom.
10. Kompletný materiál s výpočtom výšky štipendia postúpi fakulta VŠMU bez zbytočného
odkladu štipendijnému referentovi VŠMU, ktorý:
a) skontroluje, či je posúdenie žiadosti o priznanie štipendia a návrh na rozhodnutie
v súlade so zákonom o VŠ a vyhláškou o sociálnom štipendiu;
b) následne vyhotovuje rozhodnutia o priznaní alebo nepriznaní sociálneho štipendia;
c) mesačne spracováva podklady pre výplatu sociálnych štipendií a postupuje ich na
likvidáciu do učtárne VŠMU.
11. Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní sociálneho štipendia musí obsahovať výrokovú
časť (výšku štipendia, ktoré sa priznáva, a obdobie, na ktoré sa štipendium priznáva),
odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku.
12. VŠMU 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 (§ 96 ods. 7 zákona o VŠ).
13.
Rozhodnutie o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia podpisuje dekan príslušnej
fakulty VŠMU. Vyhotovuje sa dvakrát, z toho jedno vyhotovenie bude doručené študentovi
(žiadateľovi o poskytnutie sociálneho štipendia) do vlastných rúk a jedno vyhotovenie sa
založí do spisu, ktorý archivuje štipendijný referent VŠMU po dobu 5 rokov odo dňa podania
žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.
Článok 5
Štipendiá z vlastných zdrojov VŠMU a DF VŠMU
1. DF VŠMU priznáva v rámci možností študentom štipendiá z vlastných zdrojov, najmä:
a) za vynikajúce plnenie študijných povinností,
b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, umeleckej činnosti,
výskumu a vývoja,
c) ako jednorazovú alebo pravidelnú sociálnu podporu v prípade, že študenta
postihla počas akademického roka zvlášť nepriaznivá sociálna situácia, resp.
v prípade udalosti s vážnymi zdravotnými následkami,

d) v prípadoch hodných zvláštneho zreteľa, napr. plnenie tých študijných
povinností, ktoré študentom spôsobujú vyššie než obvyklé výdaje (účasť na
súťažiach, festivaloch, seminároch a pod.),
e) v prípadoch, že v rámci študijného pobytu vycestuje do zahraničia a riadne
štipendium na študijný pobyt nepokrýva nevyhnutné náklady na pobyt,
f) na podporu štúdia cudzincov (napr. zahraničných Slovákov a pod.)
2. Maximálna celková čiastka tohto štipendia, ktoré možno študentovi vyplatiť v danom
akademickom roku, je:
a) 400 eur v prípade bodu a)
b) 500 eur v prípade bodu b)
c) 330 eur v prípade bodu c)
d) 170 eur v prípade bodu d)
e) 670 eur v prípade bodu e)
f) 400 eur v prípade bodu f)
Článok 6
Podmienky na udeľovanie štipendií z vlastných zdrojov DF VŠMU.
1. Podmienky pre priznanie štipendia podľa článku 5 písm. a):
a) nesmie vážený študijný priemer (podľa § 6 ods. 7 vyhlášky 614/2002 MŠ SR
o kreditovom systéme štúdia) v predchádzajúcom roku štúdia prekročiť1,5;
b) prospech z hlavného predmetu v predchádzajúcom akademickom roku musí
byť A – vynikajúce výsledky;
c) ani jedna skúška nesmie byť v predchádzajúcom akademickom roku hodnotená
známkou E – dostatočne;
d) nesmie opakovať štátnu skúšku, resp. akademický rok, len z vážnych
zdravotných a sociálnych príčin;
e) vykazuje dlhodobo vynikajúce výsledky v umeleckých alebo vedeckých
výkonoch, ktoré napomáhajú k vytváraniu dobrého mena fakulty.
2. Podmienky pre priznanie štipendia podľa článku 5 písm. c):
a) nesmie vážený študijný priemer (podľa § 6 ods. 7 vyhlášky 614/2002 MŠ SR
o kreditovom systéme štúdia) v predchádzajúcom roku štúdia prekročiť1,5
b) ani jedna skúška nesmie byť v predchádzajúcom akademickom roku hodnotená
známkou E – dostatočne
3. Pri štipendiách z dotácií zo štátneho rozpočtu, z darov a dedičstva je potrebné rešpektovať
z nich vyplývajúce záväzky.
Článok 7
Spôsob priznávania štipendií
1. O priznaní štipendií podľa článku 5 písm. a) tohto poriadku rozhoduje štipendijná komisia,
ktorú dekan DF ustanoví v tomto zložení: prodekan pre študijnú činnosť /predseda komisie/,
tajomník fakulty, študijný referent, člen akademického senátu fakulty a dvaja študenti.
Štipendijná komisia pri rozhodovaní berie do úvahy reálne finančné zdroje fakulty. Žiadosť
o štipendium doloženú potvrdením študijného oddelenia fakulty o požadovaných údajoch

(článok 6 bod 1) podáva študent štipendijnej komisii najneskôr jeden mesiac po začiatku
akademického roku.
2. Štipendiá podľa článku 5 písm. b) a písm. d) a písm. e) priznáva dekan príslušnej fakulty
na základe
návrhu štipendijnej komisie. Žiadosť podáva študent s doporučením vedúceho
katedry, resp. garanta študijného programu a učiteľa hlavného predmetu štipendijnej komisii.
3. Štipendium podľa článku 5 písm. c) priznáva dekan. Žiadosť podáva študent dekanovi
príslušnej fakulty s vyjadrením vedúceho katedry, učiteľa hlavného predmetu
a s doporučením štipendijnej komisie. Žiadosť musí byť doložená úradnými dokladmi,
potvrdzujúcimi jej oprávnenosť a potvrdením študijného oddelenia o požadovaných údajoch
(článok 6 bod 2).
4. Štipendiá na podporu štúdia občanov Slovenskej republiky v zahraničí priznáva dekan na
základe odporúčania prodekana pre zahraničnú činnosť, v prípade programu Socrates IIErasmus s doporučením inštitucionálneho koordinátora.
Článok 8
Štipendiá doktorandov
1. Poskytovanie štipendií doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia upravuje § 54
ods. 18 zákona o VŠ.
2. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v
členskom štáte Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu alebo Švajčiarska (ďalej len
"členský štát") má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol
prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nárok na štipendium podľa §
54 ods. 18 zákona o VŠ, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni jeho
zápisu na doktorandské štúdium až do času, keď prestal byť doktorandom. Štipendium sa
poskytuje celoročne. Ak sa doktorandské štúdium skončí obhajobou dizertačnej práce,
školiace pracovisko poskytuje štipendium doktorandovi v dennej forme doktorandského
štúdia do dňa obhajoby dizertačnej práce (vrátane).
3. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý dosahuje kvalitné výsledky vo
výskumnej, umeleckej, alebo pedagogickej činnosti možno priznať jednorázové mimoriadne
štipendium z vlastných zdrojov VŠMU v zmysle ustanovenia článku 7, ods. 1 písm. b) a písm.
d).
4. Počas prerušenia doktorandského štúdia podľa § 64 zákona o VŠ sa doktorandovi v dennej
forme štúdia neposkytuje štipendium.
Článok 9
Na rozhodovanie o priznaní sociálneho štipendia (§ 96 zákona ) sa vzťahuje všeobecný
predpis o správnom konaní (§ 108 ods. 1 písm. d zákona o VŠ ).
Článok 10
Odvolacie konanie

1. Študent môže podať proti rozhodnutiu o priznaní alebo nepriznaní sociálneho štipendia
odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
2. Odvolanie sa podáva dekanovi DF, ktorý o nároku na priznanie sociálneho štipendia
rozhodol.
3. Dekan DF, ktorý o nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhodol, môže o odvolaní
sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie.
4. Ak dekan DF, ktorý o nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhodol, nerozhodne
o odvolaní najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo, postúpi
odvolanie spolu so spisovým materiálom Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR
a upovedomí o tom odvolateľa. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
„ministerstvo“) je v tomto prípade odvolacím orgánom podľa § 102 ods. 2 písm. p) zákona o
VŠ. Ministerstvo rozhodnutie dekana DF zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne
a rozhodnutie potvrdí. Ministerstvo rozhodnutie zruší a vec vráti dekanovi DF na nové
prerokovanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti
a hospodárnosti. Právny názor ministerstva je pre dekana DF v takomto prípade záväzný (§ 59
správneho poriadku).
Článok 11
Záverečné ustanovenie
1. Tento Štipendijný poriadok bol prerokovaný na kolégiu dekana DF VŠMU dňa .. . .. . .... a
schválený Akademickým senátom DF VŠMU dňa 27. 1. 2014
2. Tento Štipendijný poriadok nadobúda účinnosť dňom 27. 1. 2014

Mgr. art. Peter Mikulík
dekan DF VŠMU

prof. Ľubomír Vajdička
predseda Akademického senátu DF VŠMU

