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ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK  
 
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (ďalej len  VŠEMvs) 
vydáva podľa § 48 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 
zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
vysokých školách“) tento Štipendijný poriadok VŠEMvs v Bratislave (ďalej len 
„Štipendijný poriadok“). 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Štipendijný poriadok upravuje podmienky a spôsob poskytovania sociálnych a 
motivačných štipendií a štipendií z vlastných zdrojov študentom  VŠEMvs, v prvom a 
druhom stupni štúdia v zmysle § 95 až § 97 zákona o vysokých školách. Zdrojom 
financovania štipendií (sociálnych a motivačných) je dotácia poskytnutá súkromnej 
vysokej škole zo štátneho rozpočtu prostredníctvom  Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR v súlade s § 91 ods. 3 a 4 zákona o vysokých školách. Zdrojom 

financovania štipendií z vlastných zdrojov v zmysle § 97 zákona o vysokých školách sú 
vlastné finančné zdroje vysokej školy. 
  

Čl. 2 
Sociálne štipendiá 

 
(1) Sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu sa priznáva denným študentom  

VŠEMvs prvého štúdia študijných programov prvého a druhého stupňa, ktorí majú 
trvalý pobyt v Slovenskej republike, na základe splnenia ustanovených podmienok 
podľa osobitného predpisu 

1, ktorý stanovuje výšku štipendia a ďalšie podrobnosti. 
(2) Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Študent 

spĺňajúci podmienky uvedené v ods. 1 má na jeho priznanie právny nárok  

2, a to 
najviac na obdobie nepresahujúce štandardnú dĺžku štúdia. 

(3) Žiadosť o sociálne štipendium študent podáva v akademickom roku, v ktorom sa má 
sociálne štipendium poskytovať. 

(4) Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia predkladá študent na predpísanom tlačive 
na pedagogické oddelenie  VŠEMvs. Študent, ktorý je zapísaný na viacerých vysokých 
školách, môže požiadať o priznanie len na jednej vysokej škole. 

(5) Za správnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá študent, ktorý žiadosť podal. 
(6) Žiadosť posudzuje orgán, ktorý ju v zmysle ods. 4 prijal a rozhodne o nej. 

Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní štipendia sa vydáva písomnou formou. 
(7) Štipendium možno priznať po splnení všetkých požiadaviek od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná. 
(8) Na rozhodovanie o priznaní sociálneho štipendia sa vzťahujú všeobecné predpisy 

o správnom konaní 

3. 
 

Čl. 3 
Motivačné štipendiá 

 
(1) Na základe zákona o vysokých školách a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a podpísanej zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho 
rozpočtu na kalendárny rok (ďalej zmluva) boli vedením VŠEMvs a Akademickým 
senátom VŠEMvs schválené kritériá pre prideľovanie motivačných štipendií.  

                                                           
1 Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl 
2 § 96 odst. 2 zákona 
3 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok). 
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(2) Motivačné štipendium sa poskytuje za vynikajúci prospech, v predchádzajúcom 
akademickom roku, ak študent nemal počas predchádzajúceho roka prerušené 
štúdium.  

(3) Motivačné štipendium možno priznať študentovi študujúcemu v dennej forme štúdia, 
ktorý neštuduje študijný program tretieho stupňa, za mimoriadne výsledky. 

(4) Štipendium môže byť študentovi vyplácané jednorazovo alebo vo viacerých splátkach 
v zmysle podmienok uvedených v Rozhodnutí o priznaní štipendia. 

 
 

Čl. 4 
Kritériá pre priznanie motivačného štipendia 

 
(1) Za študijné výsledky pri splnení nasledujúcich podmienok: 

a) Študent neopakoval ročník, ani nemal prerušené štúdium a zároveň získal 
minimálne 42 kreditov do 31.8 príslušného akademického roka a zo žiadneho 
z predmetov nebol klasifikovaný horšou známkou ako C.   

b) Dosiahol študijný prospech na základe výpočtu váženého študijného priemeru 
maximálne do 1,60. 

(2) Rektorka  VŠEMvs môže z vlastného rozhodnutia, priznať mimoriadne štipendium za 
mimoriadne výsledky dennému študentovi, ktorý študuje študijný program prvého 
stupňa alebo druhého stupňa za: 

a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, 
b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta, 
c) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v umeleckej činnosti alebo v športovej 

činnosti, 
d) úspešnú reprezentáciu VŠEMvs alebo Slovenskej republiky vo vedomostných 

súťažiach, za príkladný občiansky postoj študenta, ktorý svojím prejavom, 
činom, alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho 
uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena VŠEMvs a ďalej za aktívny 
podiel na činnosti a rozvoji  VŠEMvs, 

e) účasť na hodnotení vedomostí študentov externými hodnotiteľmi (napr. 
barometer),  

f) výnimočnú angažovanosť v spolkoch, záujmových združeniam, nadáciách a pod. 
(3) Motivačné štipendium môže získať každý študent denného štúdia  VŠEMvs, ktorý 

spĺňa podmienky pre priznanie štipendia a je študentom v bakalárskom alebo 
magisterskom študijnom programe. Motivačné štipendium je nenárokovateľné a na 
jeho vyplatenie sa žiadosť nepodáva. 

(4) Študenti, ktorí spĺňajú podmienky v odseku 1, sa zaraďujú do poradovníka na 
základe váženého študijného priemeru (ďalej len „VŠP“) vzostupne - od najnižšieho 
VŠP po najvyšší VŠP. V prípade rovnosti VŠP rektorka VŠEMvs pri priznaní výšky 
motivačného štipendia za prospech zohľadní ďalšie z nasledujúcich kritérií: 

a) vyšší počet naakumulovaných kreditov za hodnotený akademický rok, 
b) kvalitu dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch, 
a) ďalšie skutočnosti rozhodujúce na posúdenie kvality plnenia študijných 

povinností. 
(4) Rektorka VŠEMvs môže priznať motivačné štipendium za mimoriadne výsledky podľa  

odsek 1, písm. a), b) študentovi, ktorý v danom akademickom roku: 
a) obhájil mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu s hodnotením A, 

b) prospel s vyznamenaním na štátnej skúške, 
c) neprekročil štandardnú dĺžku štúdia. 

(5) Rektorka VŠEMvs môže priznať motivačné štipendium podľa ods.1, písm. a), b) za 
mimoriadne výsledky na základe návrhu predsedov komisií pre štátne skúšky resp. 
návrhu prorektora pre vzdelávanie.  

(6) Mimoriadne štipendium možno priznať za ten istý výsledok v činnosti alebo v súťaži 
podľa odseku 1 písm. c) a d) len raz. 
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Čl. 5 
Štipendiá z vlastných zdrojov 

 
(1) Rektorka VŠEMvs môže priznať štipendium z vlastných zdrojov, najmä za vynikajúce 

plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, 
výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, v úspešnej reprezentácii školy, 
za aktívny podiel na činnosti a rozvoji VŠEMvs a alebo ako jednorazovú, či pravidelnú 
sociálnu podporu.   

(2) Štipendium môže byť študentovi vyplácané jednorazovo alebo vo viacerých splátkach 
v zmysle podmienok uvedených v Rozhodnutí o priznaní štipendia. 
 
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Štipendijný poriadok VŠEMvs bol schválený Akademickým senátom dňa 05.01.2019. 
(2) Tento Štipendijný poriadok VŠEMvs nadobúda účinnosť dňom schválenia 

v Akademickom senáte dňa 05.01.2019,  čím stráca účinnosť Štipendijný poriadok 

schválený v Akademickom senáte dňa 04.12.2014. 
 
 
 
 
 
     prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc., v.r.   Dr.h.c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., v.r. 
predseda Akademického senátu  VŠEMvs                         rektorka  VŠEMvs  


