UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK
FHV UMB V BANSKEJ BYSTRICI

Banská Bystrica 11. septembra 2013
Č. sp.: 161-2013-FHV-SD
Č. z. : 14716/2013

Akademický senát Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici 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), v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky č. 227/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho
štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008, a v súlade so Štipendijným
poriadkom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schvaľuje Štipendijný poriadok Fakulty
humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako jej vnútorný predpis.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Štipendijný poriadok upravuje poskytovanie štipendií študentom dennej a externej
formy štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
(ďalej len FHV UMB) v prvom, druhom a treťom stupni štúdia.
2. Štipendium okrem sociálneho štipendia možno poskytovať aj študentom – občanom
Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a ktorí v rámci svojho
vysokoškolského štúdia študujú na vysokých školách v zahraničí.
3. Štipendiá podľa tohto poriadku sa vyplácajú z prostriedkov poskytnutých UMB na
tento účel zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného
fondu.
Článok 2
Systém podpory študentov
FHV UMB poskytuje študentom:
1. štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu:
a) sociálne štipendium,
b) motivačné štipendium,
c) doktorandské štipendium
2. študentské pôžičky.

Článok 3
Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu
Hlavným zdrojom financovania poskytovaných štipendií podľa § 95 až § 97 zákona
o vysokých školách a pôžičiek podľa § 101 ods. 3 zákona o vysokých školách je časť dotácie
na sociálnu podporu študentov (§ 89 ods. 7 zákona o vysokých školách) určená na sociálne
štipendiá a motivačné štipendiá (§ 96 a § 96a zákona o vysokých školách).

Časť I.
Sociálne štipendium
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov štúdia (bakalárskych
a magisterských študijných programov), 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.
Sociálne štipendium možno poskytnúť študentovi na základe žiadosti, ktorú podáva na
FHV UMB počas celého akademického roka, ak spĺňa kritériá na priznanie.
Priznávanie sociálnych štipendií študentom FHV UMB upravuje Smernica č. 2/2010
o priznávaní sociálnych štipendií študentom UMB v znení Dodatku č. 1 k Smernici
č. 2/2012.
Priznané sociálne štipendiá sa poskytujú aj v čase pracovnej neschopnosti (karantény)
študenta.
Štipendiá sa neposkytujú študentovi v čase prerušenia štúdia a po skončení štúdia.
Sociálne štipendium sa poskytne študentovi posledného roka štúdia v súlade
s rozhodnutím o priznaní sociálneho štipendia (podľa § 7 vyhlášky č. 102/2006 Z. z.).
Študent má právo na vyplatenie sociálneho štipendia za mesiac, v ktorom úspešne
vykonal štátnu skúšku. Dňom štátnej skúšky prestáva byť študentom a stráca nárok na
poskytovanie sociálneho štipendia od nasledujúceho mesiaca akademického roka.
Časť II.
Motivačné štipendium

1. FHV UMB môže priznať študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné
štipendium:
a) v študijných odboroch určovaných v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na príslušný akademický rok (ďalej len „metodika“) podľa
§ 89 ods. 8 zákona o vysokých školách,
b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku
v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
2. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. a) sa priznáva najviac 50 % študentov
určeného študijného odboru FHV UMB. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) sa
priznáva najviac 10 % študentov FHV UMB.
3. Podpora študentov v určených študijných odboroch podľa ods. 1 písm. a) vychádza
z analýz a prognóz vývoja trhu práce. Pri priznaní sa zohľadňujú študijné výsledky
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.
4. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) za vynikajúce plnenie študijných
povinností v predchádzajúcom akademickom roku sa priznáva študentovi prvého
a druhého stupňa štúdia v druhom roku štúdia alebo v ďalšom roku štúdia, ak úspešne
absolvoval všetky predmety, ktoré si zapísal v posudzovanom akademickom roku.
5. Vynikajúce plnenie študijných povinností sa posudzuje na základe váženého študijného
priemeru. Podkladom pre získanie hodnôt VŠP je výhradne program Akademického

informačného systému (AIS). V prípade rovnakého VŠP sa poradie určuje podľa ďalších
kritérií:
a) študijný priemer,
b) menší počet opravných termínov,
c) väčší počet získaných kreditov.
6. Výška motivačného štipendia a počet študentov, ktorým sa prizná motivačné štipendium
za vynikajúce plnenie študijných povinností, sa každoročne určí podľa výšky dotácie zo
štátneho rozpočtu na motivačné štipendiá a metodiky rozpisu dotácií.
7. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku
v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa obvykle
priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo
najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom príslušný akademický rok končí.
Štipendium možno priznať za ten istý výsledok v danej činnosti alebo v súťaži len raz.
8. Motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu,
vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa obvykle priznáva za vynikajúci výsledok
a úspešnú reprezentáciu FHV UMB, UMB alebo Slovenskej republiky vo
vedeckovýskumnej činnosti, v umeleckých, športových alebo vedomostných súťažiach
celoslovenského alebo medzinárodného významu. V prípade rovnakého umiestnenia na
posudzovaných súťažiach sa poradie určuje podľa ďalších kritérií:
a) individuálny výsledok,
b) kolektívny výsledok,
c) ďalšie významné výsledky.
9. Návrhy na udelenie motivačného štipendia za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti
štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti predkladajú vedúci katedier
štipendijnej komisii pri zohľadnení týchto kritérií:
a) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu, napr. vynikajúce umiestnenie
v celoslovenskej a medzinárodnej súťaži študentskej vedeckej činnosti, účasť na
medzinárodných vedeckých podujatiach, participácia v grantových schémach
a projektoch, publikovanie príspevkov v odborných alebo vedeckých časopisoch,
b) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v športovej a umeleckej činnosti a úspešná
reprezentácia FHV UMB, UMB alebo Slovenskej republiky na celoslovenskej
a medzinárodnej úrovni,
c) dosiahnutie excelentného výsledku v oblasti štúdia,
d) mimoriadny čin etického charakteru.
Štipendijná komisia FHV UMB posúdi návrhy katedier a predloží grémiu dekana návrh na
priznanie motivačných štipendií študentom FHV UMB.
10. Motivačné štipendium sa priznáva aj študentovi, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej
republike, ak splnil určené podmienky.
11. Motivačné štipendium sa nepriznáva študentovi, ktorý mal v období, za ktoré sa
posudzuje plnenie jeho študijných povinností, prerušené štúdium.
12. Motivačné štipendium sa nepriznáva študentovi druhého stupňa štúdia na konci
akademického roku, v ktorom študent končí magisterské štúdium štátnou skúškou, ani
študentovi, ktorý v posudzovanom období prekročil štandardnú dĺžku štúdia.

13. Motivačné štipendium sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal. Študentovi, ktorému sa
prizná motivačné štipendium, vydá dekan FHV UMB osobitné rozhodnutie
s odôvodnením priznania štipendia.
14. Na rozhodovanie o priznaní motivačného štipendia sa nevzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní.
15. FHV UMB je povinná zverejniť zoznam študentov, ktorým sa štipendium v príslušnom
akademickom roku priznalo.
16. Rozdelenie dotácie priznanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na
motivačné štipendiá je súčasťou rozpočtu UMB a bude zahrnuté do kritérií delenia
rozpočtu.
Časť III.
Štipendium v dennej forme doktorandského štúdia
1. UMB poskytuje štipendium v dennej forme doktorandského štúdia v zmysle §54 ods. 18
zákona o vysokých školách. Zdrojom financovania je dotácia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, v podprograme Vysokoškolská veda a technika (Metodika rozpisu
dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný rok) a vlastné zdroje
FHV UMB. Zdrojom financovania môžu byť aj prostriedky získané na základe
sponzorskej zmluvy alebo darovacej zmluvy.
2. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje UMB na čas trvania tohto
štúdia štipendium, a to odo dňa zápisu na doktorandské štúdium až do dňa skončenia
štúdia, maximálne do štandardnej dĺžky trvania štúdia.
3. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia má počas trvania
štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, 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 zmene a 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 zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Študentom s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ (§ 54, ods. 18 zákona o vysokých
školách) sa štipendium môže priznať z pridelených prostriedkov štátneho rozpočtu alebo
z vlastných zdrojov FHV UMB. Študenti s trvalým pobytom mimo členského štátu EÚ si
štúdium hradia sami (školné pre cudzincov).
4. Štipendium sa poskytuje študentom počas celého akademického roka. Podmienky na
pridelenie štipendia novému doktorandovi môžu byť upravené v Metodike rozpisu dotácie
zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám. Počas prerušenia doktorandského štúdia
sa doktorandovi v dennej forme štúdia štipendium neposkytuje.

Článok 4
Študentské pôžičky
Časť I.
Pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania
1.

Študenti v súlade s § 69 zákona o vysokých školách majú právo žiadať o pôžičku pre
študentov z prostriedkov Fondu na podporu vzdelávania podľa Zákona č. 396/2012 Z. z.
o Fonde na podporu vzdelávania.

2.

Študent žiadajúci o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania musí:
a) mať trvalý pobyt na území SR, alebo
b) byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí, alebo
c) byť občanom Európskej únie, ktorý ma právo na trvalý pobyt na území SR, alebo jeho
rodinným príslušníkom.

3.

Účelom študentských pôžičiek je prispievať na pokrytie nákladov spojených so štúdiom
a na uspokojovanie sociálnych potrieb študenta.
Časť II.
Pôžičky z vlastných zdrojov UMB

1.

Študentská pôžička financovaná z vlastných zdrojov sa môže na základe žiadosti
poskytnúť žiadateľovi, ktorý :
a) je študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a má trvalý pobyt v SR;
b) úspešne ukončil prvý rok štúdia;
c) dosiahol prospech s váženým študijným priemerom do 1,5;
d) má príjem na jednu spoločne posudzovanú osobu v spoločnej domácnosti v sume,
ktorá nepresahuje 185,- € mesačne.

2.

Žiadosť spolu s dokladmi predkladá žiadateľ poradcovi pre štipendiá a študentské
pôžičky príslušnej fakulty v termíne do 30. septembra akademického roka. Fakulta
v žiadosti o študentskú pôžičku potvrdí, že žiadateľ je jej študentom, a uvedie študijný
priemer žiadateľa za predchádzajúci akademický rok. Žiadosť s dokumentáciou zašle na
útvar prorektora pre pedagogickú činnosť v termíne do 10. októbra kalendárneho roka.
Žiadosť o pôžičku posúdi komisia.

3.

So študentom, ktorý získal študentskú pôžičku, sa uzatvorí zmluva o pôžičke, ktorá
obsahuje:
a) údaje o zmluvných stranách (veriteľ a dlžník),
b) výšku poskytovanej pôžičky,
c) podmienky čerpania pôžičky,
d) výšku splátok a termíny ich splatnosti,
e) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
f) zabezpečenie návratnosti.
Súčasťou zmluvy o pôžičke je Vyhlásenie ručiteľa.

4.

Pôžička v maximálnej výške do 1 300,- € sa poskytne na obdobie od 1. októbra
príslušného kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka a vypláca sa
podľa podmienok dohodnutých v zmluve.

5.

Dlžník je povinný oznámiť prorektorovi pre pedagogickú činnosť všetky zmeny spojené
s jeho štúdiom (napr. ukončenie štúdia, prerušenie štúdia) do 14 dní odo dňa, keď nastala
niektorá zo skutočností. V takom prípade UMB pozastaví čerpanie pôžičky a uzavrie
s dlžníkom dohodu o splátkach.

6.

Obdobie splatnosti študentskej pôžičky je najviac 5 rokov odo dňa ukončenia
vysokoškolského štúdia. Ak dlžník nezaplatí viac ako dve splátky, je UMB oprávnená
žiadať zaplatenie pôžičky pred lehotou splatnosti. Nezaplatená časť pôžičky sa úročí od
začiatku omeškania úrokovou sadzbou vo výške 4% ročne.
Článok 5
Prechodné a záverečné ustanovenia

1.

Ustanovenia tohto štipendijného poriadku sa nevzťahujú na študentov tretieho stupňa
štúdia prijatých na štúdium pred akademickým rokom 2012/2013. Podmienky
financovania týchto interných doktorandov upravuje Metodika rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný rok.

2.

Ak študent pre účely poskytnutia pôžičky alebo vyplatenia štipendia uvedie nepravdivé
alebo neúplné údaje, alebo neoznámi zmenu skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre
priznanie štipendia alebo poskytnutie pôžičky, je povinný neoprávnene prijaté sumy
bezodkladne vrátiť.

3.

Všetky ustanovenia štipendijného poriadku, ktoré nie sú formulované v rodovo
symetrickom jazyku, sa vzťahujú na obidve pohlavia.

4.

Štipendijný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Akademickým
senátom FHV UMB. Štipendijný poriadok Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici bol schválený Akademickým senátom FHV UMB dňa
11. septembra 2013.

5.

Nadobudnutím jeho platnosti a účinnosti sa ruší Štipendijný poriadok FHV UMB
schválený v Akademickom senáte FHV UMB dňa 17. októbra 2011 a Dodatok č. 1
k Štipendijnému poriadku FHV UMB schválený Akademickým senátom FHV UMB dňa
14. novembra 2011.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
predseda AS FHV UMB

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
dekan FHV UMB

