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ÚPLNÉ ZNENIE 

ŠTIPENDIJNÉHO  PORIADKU KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU 

V ZNENÍ DODATKU  Č. 1 ZO DŇA 14.04.2015 

 

Akademický senát Katolíckej univerzity  v Ružomberku 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 „zákona o VŠ“), v súlade s vyhláškou 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho 

štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlášky 

o priznávaní sociálneho štipendia“) uzniesol sa na tomto Štipendijnom poriadku Katolíckej 

Univerzity v Ružomberku ako jej vnútornom predpise. 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Tento štipendijný poriadok upravuje podmienky a spôsob poskytovania štipendií 

študentom Katolíckej Univerzity v Ružomberku (ďalej len „KU“) v prvom, druhom 

a treťom stupni štúdia. 

(2) S výnimkou sociálneho štipendia možno štipendium poskytovať aj študentom, ktorí 

majú trvalý pobyt na území SR a ktorí v rámci svojho vysokoškolského štúdia na KU 

v Ružomberku študujú na vysokých školách v zahraničí. 

 

 

Článok 2 

Zdroje financovania štipendií 

 

(1) Štipendiá sú priamou formou sociálnej pomoci (§ 94 ods. 2 zákona o VŠ). 

(2) KU v Ružomberku poskytuje študentom štipendiá: 

a) z prostriedkov určených na tento účel zo štátneho rozpočtu: sociálne štipendium, 

motivačné štipendium, doktorandské štipendium, 

b) z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu KU [§ 95 písm. b) 

zákona o VŠ] a Fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami (§ 

16a ods. 7 zákona o VŠ). 

(3) Štipendijný fond KU sa delí na čiastkové štipendijné fondy: 

a) celouniverzitný štipendijný fond, 

b) štipendijné fondy jednotlivých fakúlt KU. 

(4) Prostriedky celouniverzitného štipendijného fondu sú určené na poskytovanie 

sociálnych štipendií, motivačných štipendií a štipendií z vlastných zdrojov. 
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(5) Prostriedky fakultných štipendijných fondov sú určené na poskytovanie motivačných 

štipendií, doktorandských štipendií, štipendií z vlastných zdrojov a na poskytovanie 

pôžičiek pre študentov. 

 

 

Článok 3 

Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

 

A. Sociálne štipendium 

 

(1) Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov štúdia (bakalárskych 

a magisterských študijných programov a študijných programov podľa § 53 ods. 3 

zákona o VŠ), 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 (§ 96 ods. 1 zákona o VŠ). 

(2) 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 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, 

e) ktorý študuje externou formou štúdia [§ 96 ods. 2 písmeno a) až e) zákona o VŠ]. 

(3) Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po 

prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho 

zdravotným postihnutím (§ 96 ods. 3 zákona o VŠ). 

(4) Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadosti za 

podmienok a spôsobom upraveným vyhláškou o priznávaní sociálneho štipendia. 

(5) Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia predkladá študent na predpísanom tlačive 

rektorovi KU.  

(6) Za správnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá študent, ktorý žiadosť podal. 
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(7) Ak žiadosť o priznanie sociálneho štipendia nie je úplná, pretože k nej nie sú priložené 

potrebné doklady, rektorát KU vyzve študenta na odstránenie nedostatkov. Výzva 

musí obsahovať presný dátum, do ktorého je študent povinný nedostatky odstrániť, 

a poučenie o možnosti zastavenia konania. Po odstránení nedostatkov bude sociálne 

štipendium priznané podľa odseku 4. Ak študent v určenej lehote nedostatky 

neodstráni, rektorát KU konanie o priznanie sociálneho štipendia zastaví. 

(8) Žiadosť posudzuje a rozhoduje o nej rektor (§ 96 ods. 6 zákona o VŠ, čl. 22 ods. 3 

Štatútu KU), ktorý ju v zmysle odseku 5 prijal. Rozhodnutie o priznaní sociálneho 

štipendia sa vydáva písomnou formou v súlade s § 47 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

(9) Ak študent nesplní podmienky pre priznanie sociálneho štipendia, KU v Ružomberku 

mu sociálne štipendium neprizná. Študent, ktorého žiadosť o priznanie sociálneho 

štipendia bola zamietnutá, môže podať odvolanie podľa čl. 8 ods. 3. 

(10)  Ak dôjde k zmene podmienok, za ktorých bolo štipendium priznané, študent má 

nárok na prehodnotenie svojho sociálneho štipendia. 

(11) Neoprávnene prevzaté štipendium je študent povinný vrátiť podľa § 451 a nasl. 

Občianskeho zákonníka. 

(12) KU v Ružomberku 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, § 7 vyhlášky o priznávaní sociálneho štipendia). 

 

 

B. Motivačné štipendium 

 

(1) KU v Ružomberku priznáva študentom motivačné štipendium z prostriedkov štátneho 

rozpočtu priznaných na daný kalendárny rok (§ 96a zákona o VŠ). 

(2) Motivačné štipendium priznáva rektor KU alebo dekan fakulty: 

a) vo vybraných študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 

zákona (ďalej len „odborové štipendium“), 

b) za vynikajúce plnenie študijných povinností (ďalej „štipendium za vynikajúci 

prospech“), 

c) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, 

umeleckej alebo športovej činnosti – ďalej „štipendium za mimoriadne výsledky“ 

(§ 96 ods. 1 písm. b) zákona o VŠ). 

(3) Z celkového objemu prostriedkov určených na motivačné štipendiá po odrátaní 

prostriedkov určených na odborové štipendiá sa 95 % vyčleňuje do štipendijných 

fondov fakúlt a 5 % je určených do celouniverzitného štipendijného fondu.  

(4) Rozdelenie prostriedkov na motivačné štipendiá pre jednotlivé fakulty sa 

uskutočňuje v pomere podľa počtu denných študentov zapísaných na štúdium 
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študijných programov prvého a druhého stupňa a študijných programov podľa § 53 

ods. 3 zákona o VŠ k rozhodujúcemu dňu v zmysle metodiky MŠVVaŠ SR. 

(5) Rozhodnutie o pridelení motivačného štipendia sa zaznačí do registra študentov KU. 

(6) Dotáciu na motivačné štipendiá pridelenú na kalendárny rok je potrebné vyčerpať 

najneskôr do 15. 12. daného kalendárneho roka.  

 

 

I. Priznávanie motivačného odborového štipendia 

 

(1) Odborové štipendium priznáva dekan príslušnej fakulty najviac 50% študentov 

určeného študijného odboru na základe ich študijných výsledkov, ak nemali 

prerušené štúdium, neboli z neho vylúčení, ani ho nezanechali. Ak ide o študenta 

prvého ročníka prvého stupňa, priznáva ho na základe priemeru dosiahnutých 

známok v poslednom roku štúdia na strednej škole, pričom sa nezahŕňajú výsledky 

z maturitnej skúšky. Tento priemer sa na účely zaradenia do poradovníka považuje 

za vážený študijný priemer. Ak ide o študenta v druhom alebo ďalšom roku štúdia, 

priznáva ho na základe študijných výsledkov v predchádzajúcom akademickom 

roku. Študenti sa zaraďujú do poradovníka na základe váženého študijného priemeru 

vzostupne – od najnižšieho po najvyšší vážený študijný priemer.  

(2) Na odborové štipendium nemá nárok študent,  

a) ktorý študuje príslušný študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka 

štúdia, alebo 

b) ktorému už bolo poskytované odborové štipendium v príslušnom roku štúdia 

totožného študijného programu toho istého stupňa. 

(3) Odborové štipendium sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal. Poskytuje sa 

jednorázovo v zimnom semestri akademického roka, ktorý sa začína v príslušnom 

kalendárnom roku, najneskôr však do 1. 12. príslušného roka. Do 7 dní od vydania 

rozhodnutia dekana o priznaní odborového  štipendia je štipendium v plnej výške 

vyplatené na účty študentov, ak študenti včas poskytli číslo účtu študijnému 

oddeleniu fakulty. 

 

II. Priznávanie motivačného štipendia za vynikajúci prospech 

 

(1) Štipendium za vynikajúci prospech priznáva dekan fakulty študentovi študijného 

programu v druhom roku štúdia alebo v ďalšom roku štúdia za vynikajúce plnenie 

študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak neštuduje študijný 

program tretieho stupňa a nemal počas predchádzajúceho akademického roku 

prerušené štúdium. 

(2) Štipendium za vynikajúci prospech priznáva dekan fakulty aj študentovi v prvom roku 

štúdia študijného programu prvého alebo druhého stupňa, a to za vynikajúce plnenie 

študijných povinností v prvom semestri štúdia.  
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(3) Počet študentov fakulty v druhom alebo v ďalšom roku štúdia, ktorým sa priznáva 

štipendium za vynikajúci prospech, je najviac 9% z počtu študentov fakulty 

študujúcich dennou formou k 31. 10. akademického roka, za ktorý sa posudzuje 

plnenie študijných povinností, okrem študentov fakulty študujúcich študijné programy 

tretieho stupňa. Takto získané počty sa upravujú na najbližšie párne číslo smerom 

nahor.  

 

(4) Počet štipendií pre študentov prvého ročníka je najviac 9% z počtu študentov prvého 

ročníka študujúcich dennou formou, ktorí k 31. 10. posudzovaného akademického roka 

študujú na fakulte študijné programy prvého alebo druhého stupňa alebo študijné 

programy podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ. Takto získané počty sa upravujú na najbližšie 

párne číslo smerom nahor. 

 

(5) Štipendium priznané za vynikajúci prospech študentom v druhom alebo ďalšom roku 

štúdia sa poskytuje spravidla jednorazovo v zimnom semestri akademického roka, v 

ktorom bolo priznané. Štipendium priznané za vynikajúci prospech študentom v 

prvom roku štúdia sa poskytuje v priznanej výške v semestri, v ktorom bolo priznané 

podľa študijných výsledkov prvého semestra prvého ročníka. 

(6) Pre udelenie štipendií za vynikajúci prospech sa zostavuje poradie najúspešnejších 

denných študentov fakulty 2. až 6. ročníka podľa dvoch kritérií: študenti 

v predchádzajúcom akademickom roku nesmeli mať dvakrát hodnotenie FX z toho 

istého predmetu a museli získať minimálne 47 kreditov.   

(7) Pre udelenie štipendií za vynikajúci prospech sa poradie najúspešnejších denných 

študentov prvého ročníka zostavuje podľa dvoch kritérií: študenti nesmeli mať 

v prvom semestri štúdia dvakrát hodnotenie FX z toho istého predmetu museli získať 

minimálne 20 kreditov. 

(8) Pri udeľovaní štipendií za vynikajúci prospech sa do úvahy berie iba hodnotenie 

predmetov, ktoré je zapísané v akademickom informačnom systéme KU ku dňu 

posudzovania, ktorým je pre študentov druhého a vyšších ročníkov posledný deň 

septembra a pre študentov prvého ročníka posledný deň februára.  

 

(9) V prípade rovnakého váženého priemeru študentov na konci rebríčka 9% najlepších 

študentov fakulty bude uprednostnený študent úspešný v Študentskej vedeckej 

odbornej a umeleckej činnosti, zapojený do reprezentácie a aktivít fakulty. Ak toto 

kritérium nie je možné použiť, tak bude uprednostnený študent, ktorý má lepší vážený 

študijný priemer z povinných predmetov. 

 

(10) Výška štipendia za vynikajúci prospech sa priznáva študentom fakulty, ktorých počet 

je stanovený v ods. 3 a 4 tohto článku, na základe výšky finančných prostriedkov 

pridelených fakulte na motivačné štipendiá v rozpočte KU. 

 

(11) Štipendium za vynikajúci prospech sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal. 

Študentovi, ktorému sa toto štipendium prizná, dekan fakulty vydá osobitné 

rozhodnutie, v ktorom uvedie výšku štipendia a odôvodnenie priznania (§ 96a ods. 2 

zákona o VŠ). Zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané štipendium za 

vynikajúci prospech, sa zverejní na webovom sídle fakulty. Do 7 dní od vydania 
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rozhodnutia o priznaní štipendia za vynikajúci prospech je štipendium v plnej výške 

vyplatené na účty študentov, ak študenti včas poskytli číslo účtu študijnému oddeleniu 

fakulty. 

 

III. Priznávanie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky 

 

 (1)   Štipendium za mimoriadne výsledky priznáva rektor na základe písomného návrhu 

dekana príslušnej fakulty, prorektorov alebo z vlastného rozhodnutia študentovi KU 

v akomkoľvek stupni a forme za: 

a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, 

b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta, 

c) vynikajúci výsledok vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti, napr. za 

autorstvo alebo spoluautorstvo práce, ktorá predstavuje výnimočný prínos 

v danej oblasti,  

d) úspešnú reprezentáciu KU alebo Slovenskej republiky v študentských vedeckých 

činnostiach alebo vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach, za 

príkladný občiansky postoj študenta KU, ktorý svojím činom, alebo iným 

spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia 

a prispel tak k šíreniu dobrého mena KU. 

(2) Štipendium za mimoriadne výsledky priznáva dekan na základe písomného návrhu 

prodekanov, vedúcich katedier alebo z vlastného rozhodnutia študentovi príslušnej 

fakulty v akomkoľvek stupni a forme za:  

a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,  

b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta,  

c) úspešnú reprezentáciu fakulty v študentských vedeckých činnostiach alebo vo 

vedomostných, športových a umeleckých súťažiach. 

(3) Motivačné štipendium podľa ods. 1 a 2 možno priznať za ten istý výsledok alebo 

výsledok dosiahnutý v určitom ročníku súťaže alebo kole súťaže len raz. 

(4) Štipendium za mimoriadne výsledky priznáva rektor najviac 0,5 % z počtu študentov 

študujúcich na KU dennou formou k 31. 10. akademického roka, v ktorom študent 

dosiahol mimoriadne výsledky.  

(5) Štipendium za mimoriadne výsledky priznáva dekan najviac 0,5 % z počtu študentov 

fakulty študujúcich dennou formou k 31. 10. akademického roka, v ktorom študent 

dosiahol mimoriadne výsledky. 

(6)  Štipendium za mimoriadne výsledky sa študentovi obvykle priznáva v akademickom 

roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo najneskôr do konca 

kalendárneho roku, v ktorom príslušný akademický rok končí. 

(7) Štipendium za mimoriadne výsledky sa vypláca do 7 dní od vydania rozhodnutia 

rektora alebo dekana o jeho pridelení, pričom v rozhodnutí musí byť uvedená výška 

štipendia a odôvodnenie priznania (§ 96a ods. 2 zákona o VŠ).  Informácia o výške 
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motivačného štipendia za mimoriadne výsledky a o počte študentov, ktorým bolo 

priznané, sa zverejní vo výročnej správe KU, ak o priznaní štipendia rozhodol rektor, 

alebo vo výročnej správe príslušnej fakulty, ak o jeho priznaní rozhodol dekan. 

(8) S priznaním štipendia za mimoriadne výsledky podľa ods. 1 písm. a) a písm. b) je 

spojené udelenie Ceny rektora KU v Ružomberku.  

(9) S priznaním štipendia za mimoriadne výsledky podľa ods. 2 písm. a) a písm. b) je 

spojené udelenie ceny dekana príslušnej fakulty. 

(10) O priznanie štipendia za mimoriadne výsledky študent nežiada a jeho priznanie nie je 

nárokovateľné. 

 

 

C. Doktorandské štipendium 

 

(1) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje KU v Ružomberku 

počas trvania štandardnej dĺžky štúdia štipendium, a to odo dňa zápisu na 

doktorandské štúdium až do dňa skončenia štúdia, ak už nezískal vysokoškolské 

vzdelanie tretieho stupňa. 

(2) KU v Ružomberku môže priznať aj doktorandské štipendium financované z vlastných 

zdrojov KU a jej fakúlt, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 54 ods. 18 zákona o VŠ. 

(3) Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia, ktorému podľa ods. 1 alebo 2 

poskytne KU v Ružomberku štipendium, má nárok na štipendium z dotácie 

poskytnutej zo štátneho rozpočtu alebo iných zdrojov: 

a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške prvého stupňa 9. 

platovej triedy 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 prvého stupňa 10. 

platovej triedy 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. 

(4) Štipendium doktorandovi priznáva dekan fakulty.  

(5) Fakulta, na ktorej je študent zapísaný, poskytuje doktorandské štipendium v mesačnej 

výške najneskôr dvadsiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca, pričom štipendium 

sa vypláca v tom mesiaci, za ktorý sa poskytuje. 
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Článok 4 

Štipendiá z vlastných zdrojov KU v Ružomberku 

 

(1) KU môže priznať v rámci svojich možností štipendiá zo Štipendijného fondu KU. 

Štipendiá sa priznávajú jednorázovo alebo opakovane. 

(2) Časť prostriedkov KU v Ružomberku môže priznať ako štipendium z vlastných 

zdrojov aj študentom a absolventom, u ktorých od riadneho skončenia štúdia 

neuplynulo viac ako 90 dní (§ 97 ods. 1 zákona o VŠ). 

(3) Štipendiá podľa ods. 1 možno priznať najmä: 

a) za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom roku štúdia 

napr. vážený študijný priemer 1,00, 

b) za vynikajúce plnenie študijných povinností za celé obdobie štúdia napr. vážený 

študijný priemer za celé obdobie štúdia do hodnoty  1,1 vrátane, 

c) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia napr. publikovanie 

príspevkov v odborných alebo vedeckých časopisoch, 

d) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu napr. umiestnenie na 

prvých troch miestach v medzinárodnej súťaži Študentskej vedeckej odbornej a 

umeleckej činnosti, úspech v medzinárodnej súťaži, 

e) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v športovej a umeleckej činnosti napr. 

úspešná reprezentácia KU a Slovenskej republiky v zahraničí, 

f) ako podporu v prípade udalosti s vážnymi zdravotnými následkami, 

g) ako sociálnu podporu v prípade, že študenta postihla počas akademického roka 

zvlášť nepriaznivá sociálna situácia napr. úmrtie rodiča, nezamestnanosť rodičov, 

rozvod rodičov a pod., 

h)  ako podporu práce študentov popri štúdiu pre KU,  

i) ako podporu formácie študentov v Kolégiu KU, 

j) na podporu vedeckej činnosti študentov KU. 

k) na podporu mobility študentov KU, 

l) na podporu štúdia cudzincov napr. zahraničných Slovákov a pod. 

(4) Z vlastných zdrojov štipendijných fondov jednotlivých fakúlt môže byť poskytnuté 

alebo zvýšené doktorandské štipendium, ako aj študentská pôžička. 

(5) Podmienky pre poskytovanie štipendií uvedených v ods. 1 a maximálnu výšku 

štipendií uvedených v ods. 2 a 3 tohto článku podľa celkovej výšky finančných 

prostriedkov v celouniverzitnom štipendijnom fonde na príslušný akademický rok 

schvaľuje Akademický senát KU v Ružomberku na návrh rektora. 

(6) Podmienky pre poskytovanie štipendií z vlastných zdrojov, ako aj ich maximálnu 

výšku podľa celkovej výšky finančných prostriedkov v štipendijnom fonde fakulty 

schvaľuje Akademický senát príslušnej fakulty na návrh dekana. 
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(7) Rozhodnutie o priznaní štipendia z vlastných zdrojov z celouniverzitného 

štipendijného fondu vydáva rektor. Rozhodnutie o priznaní štipendia z vlastných 

zdrojov zo štipendijného fondu fakulty vydáva dekan. 

(8) O štipendiá z vlastných zdrojov, s výnimkou štipendia podľa ods. 3 písm. f) až j) 

a štipendia podľa ods. 4 tohto článku, študent nežiada. 

(9) Na štipendiá priznávané z vlastných zdrojov nemá študent právny nárok. 

(10) Finančné zdroje pre poskytovanie štipendií z vlastných zdrojov sa tvoria z: 

a) z časti výnosov zo školného podľa § 92 ods. 20 zákona o VŠ, pričom v každom 

akademickom roku najmenej 20% príjmu zo školného od študentov študujúcich 

na fakulte ide do štipendijného fondu príslušnej fakulty, 

b) z kladného celkového hospodárskeho výsledku, z účelovo určených peňažných 

darov, z dedičstva a z výnosov z nich, 

c) úrokov zo štipendijného fondu, 

d) zo splátok študentských pôžičiek, 

e) zo sankcií za porušenie zmluvných podmienok,  

f) z ďalších zdrojov. 

 

 

Článok 5 

Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami  

 

(1) KU tvorí Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami v zmysle § 

16a ods. 1 písm. d) a 7 zákona o VŠ.  

(2) Finančné zdroje Fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami sa 

tvoria z: 

a) z časti výnosov zo školného podľa § 92 ods. 18 zákona o VŠ, pričom v každom 

akademickom roku 7 % príjmu zo školného od študentov študujúcich na 

jednotlivých fakultách KU ide do Fondu na podporu štúdia študentov so 

špecifickými potrebami, 

b) z kladného celkového hospodárskeho výsledku KU,  

c) z účelovo určených peňažných darov, z dedičstva a z výnosov z nich, 

d) z ďalších zdrojov. 

(3) Z prostriedkov Fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami môže 

byť jednorazovo alebo pravidelne poskytované štipendium na zabezpečenie 

zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov KU v Ružomberku, ktorí majú 

špecifické potreby v zmysle § 100 ods. 2 zákona o VŠ a študujú študijný program 

prvého až tretieho stupňa, a to nezávisle od formy ich štúdia. 
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(4) O pridelení finančnej podpory z Fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými 

potrebami rozhoduje rektor KU na základe žiadosti študenta, posúdenej Komisiou 

štipendijného fondu. 

(5) Podmienky a kritériá pre poskytovanie finančnej podpory podľa celkovej výšky 

finančných prostriedkov vo Fonde na podporu štúdia študentov so špecifickými 

potrebami na príslušný rok schvaľuje Akademický senát KU v Ružomberku na návrh 

rektora. 

(6) Špeciálnym pedagogickým pracoviskom na podporu štúdia študentov so špecifickými 

potrebami na univerzite je Poradenské centrum KU, v ktorom pôsobí univerzitný 

koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami. Univerzitného koordinátora, 

ktorý je spravidla vysokoškolským učiteľom KU, menuje rektor a jeho činnosť je 

zabezpečovaná z prostriedkov Fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými 

potrebami (§ 100 ods. 7 písm. b) zákona o VŠ).  

(7) V prípade potreby môže dekan fakulty poveriť výkonom činnosti koordinátora pre 

študentov fakulty so špecifickými potrebami, ktorým je spravidla vysokoškolský učiteľ 

danej fakulty. Fakultný koordinátor spolupracuje s univerzitným koordinátorom, ktorý 

ho metodicky riadi. 

(8) Univerzitný koordinátor vykonáva svoju činnosť v súlade s § 100 ods. 9 zákona o VŠ. 

Každoročne predkladá rektorovi KU správu o využívaní podporných služieb na 

univerzite v príslušnom kalendárnom roku, a to najneskôr do 31. 1. nasledujúceho 

kalendárneho roka. Rektorovi KU predkladá tiež najneskôr do 31. 1. návrh na použitie 

finančných prostriedkov na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami 

v danom roku. 

(9) Správa o využívaní podporných služieb a starostlivosti KU o študentov so 

špecifickými potrebami je súčasťou výročnej správy KU za príslušný kalendárny rok.  

 

 

Článok 6 

Komisia štipendijného fondu  

 

(1) Členmi Komisie štipendijného fondu (ďalej len „komisie“) sú hlavní sponzori, 

prorektor pre vzdelávanie KU, kvestor KU, zástupca z každej fakulty KU navrhnutý 

dekanom a jeden zástupca študentov, pričom počet externých členov nemôže 

presiahnuť jednu tretinu všetkých členov. 

(2) Členov vymenúva a odvoláva rektor KU. Funkčné obdobie členov komisie je 

štvorročné. 

(3) Predsedom komisie je prorektor pre vzdelávanie KU, podpredsedom je kvestor KU. 

Komisia je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov. Na prijatie rozhodnutia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu 

komisie. Členstvo v komisii je čestné. 
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(4) Do pôsobnosti komisie patrí prehodnotenie štipendií z vlastných zdrojov, a to najmä: 

a) prerokovanie návrhov na poskytnutie sociálnej podpory a inej pomoci študentom 

v súlade s čl. 4 a čl. 5 ods. 4 tohto Štipendijného poriadku,  

b) predkladanie posúdených žiadostí a návrhov na schválenie rektorovi KU, 

c) ďalšie otázky súvisiace so štipendiami. 

 

 

Článok 7 

Odvolanie proti rozhodnutiu o priznaní sociálneho štipendia 

 

(1) Na rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

(2) Študent môže proti rozhodnutiu podľa čl. 3 časť A ods. 8 podať odvolanie v súlade s § 

53 a nasl. zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

(3) Odvolanie sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rektorovi KU. 

Rektor môže o odvolaní rozhodnúť sám, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak 

rektor nerozhodne o odvolaní, predloží ho najneskôr 30 dní odo dňa, keď mu 

odvolanie došlo, spolu so spisovým materiálom Ministerstvu školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, ktoré je odvolacím orgánom v rozhodovaní o priznaní sociálneho 

štipendia a upovedomí o tom žiadateľa. 

 

Článok 8 

Záverečné  ustanovenia 

 

(1) Ak sa poskytnú štipendiá podľa tohto poriadku v dôsledku nepravdivých alebo 

neúplných údajov uvedených študentom alebo ak študent neoznámil zmenu 

skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre ich priznanie, čas poskytovania alebo výšku, 

neoprávnene prijaté sumy bezodkladne vráti. 

(2) Ďalšie podrobnosti priznávania štipendií v súlade so Štipendijným poriadkom KU 

môžu upraviť štipendijné poriadky jednotlivých fakúlt. 

(3) Tento Štipendijný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku prerokoval a schválil 

Akademický senát KU v Ružomberku dňa 18. júna 2013. 

(4) Tento Štipendijný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku nadobúda účinnosť 

dňa 1. septembra 2013 a je platný pre všetky fakulty KU. 

(5) Súčasne stráca platnosť Štipendijný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku 

schválený v Akademickom senáte KU v Ružomberku dňa 6. marca 2012. 
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(6) Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku KU bol schválený v Akademickom senáte KU 

v Ružomberku dňa 14. apríla 2015. 

 

 

 

PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.    prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

predsedníčka AS KU      rektor KU 

 


