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ŠTIPENDIJNÝ  PORIADOK 

Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 

Akademický senát Ekonomickej fakulty 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 (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  schvaľuje Štipendijný poriadok Ekonomickej 

fakulty 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 Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „EF 

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. Priznávanie a vyplácanie sociálnych štipendií upravuje Štipendijný poriadok UMB 

a Smernica č. 4/2015 o priznávaní sociálnych štipendií študentom UMB. 

4. Štipendiá podľa tohto poriadku sa vyplácajú z prostriedkov poskytnutých UMB na tento 

účel zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu. 

5. Študentské pôžičky upravuje Štipendijný poriadok UMB. 

 

 

 

Článok 2 

Systém podpory študentov 

 

EF UMB poskytuje  študentom:  

a) motivačné štipendium, 

b) doktorandské štipendium. 

 

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. 

Motivačné štipendium 

 

1. EF UMB môže priznať študentom z  prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné 

štipendium: 
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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. Podpora študijných odborov podľa odseku 1 písm. a) vychádza z analýz a prognóz vývoja 

trhu práce so zohľadnením 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.  

 

3. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. a)  sa priznáva najviac 50 % študentov určeného 

študijného odboru EF UMB. 

 

4. Za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku sa 

motivačné štipendium priznáva študentovi študijného programu v druhom roku štúdia 

alebo v ďalšom roku štúdia. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných 

povinností počas celého štúdia sa priznáva študentovi študijného programu ihneď po 

ukončení štúdia. 

 

5. Vynikajúce plnenie študijných povinností sa posudzuje na základe váženého študijného 

priemeru. Výška motivačného štipendia a počet študentov, ktorí získajú motivačné 

štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností, sa každoročne určí podľa 

finančných možností štipendijného fondu zo štátneho rozpočtu. 

 

6. 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 činnosti alebo v súťaži len raz. 

 

7. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) sa priznáva najviac 10 % študentov fakulty.  

 

8. Motivačné štipendium sa priznáva aj študentovi, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej 

republike, ak splnil určené podmienky. 

 

9. Motivačné štipendium sa nevypláca študentovi, ktorý v čase priznania a vyplatenia 

motivačného štipendia má prerušené štúdium, aj napriek tomu, že v posudzovanom 

období rozhodujúcom pre priznanie motivačného štipendia spĺňal kritériá na získanie 

motivačného štipendia. O prerušenie štúdia žiada študent po zápise do príslušného roku 

štúdia v súlade s platným Študijným poriadkom UMB a Študijným poriadkom EF UMB.  

 

10. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom 

akademickom roku sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal.  

 

11. Motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, 

vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa priznáva na základe dosiahnutých 

výsledkov. Písomný návrh na priznanie motivačného štipendia sa podáva prodekanovi pre 

pedagogickú činnosť. 
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12. Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a vývoja sa považujú vystúpenia 

na konferenciách, publikované štúdie v odborných a vedeckých časopisoch, 

recenzovaných zborníkoch, umiestnenia na prvých troch miestach a ocenenia v ŠVA a 

pod. 

 

13. Za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti umeleckej alebo športovej činnosti sa 

považuje úspešná reprezentácia fakulty a univerzity  na národných a medzinárodných 

podujatiach. 

 

14. Študentovi, ktorému sa prizná motivačné štipendium, vydá dekan fakulty osobitné 

rozhodnutie s odôvodnením priznania štipendia.  

 

15. Priznanie motivačného štipendia nie je nárokovateľné. 

 

16. Fakulta je povinná zverejniť menný zoznam študentov, ktorým sa štipendium 

v príslušnom akademickom roku priznalo. 

 

17. 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 II. 

Štipendium v dennej forme doktorandského štúdia 

 

1. EF 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 EF 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. 

 

4. 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 
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z vlastných zdrojov fakulty. Študenti s trvalým pobytom mimo členského štátu EÚ si 

štúdium hradia sami (školné pre cudzincov). 

 

5. 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 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ustanovenia tohto Štipendijného poriadku sa nevzťahujú na študentov  tretieho stupňa 

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. Štipendijný poriadok EF UMB nadobúda platnosť dňom schválenia Akademickým 

senátom EF UMB. Štipendijný poriadok EF UMB bol schválený AS EF UMB dňa 

19. 10. 2015 
 

 

 

 
 

....................................................................          .................................................................. 

Ing. Elena Bogyová, CSc. doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. 

     predseda akademického senátu              dekan 

        Ekonomickej fakulty UMB               Ekonomickej fakulty UMB 

              v Banskej Bystrici                    v Banskej Bystrici 
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Príloha 1 

SPONZORSKÁ ZMLUVA 
 č. UMB ................................................  

uzatvorená v súlade s § 51 v spojení s § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom 

znení  (ďalej len „zmluva“) medzi  zmluvnými  stranami: 

 

SPONZOROM :  

 

Obchodné meno:                      ...................................................  

Sídlo:                              ................................................... 

v mene ktorej koná:                 ................................................... 

                         ................................................... 

IČO:                              .................................................... 

DIČ / IČ DPH:                         ..................................................... 

Bankové spojenie:                   ..................................................... 

Číslo účtu:                              ..................................................... 

Registrácia:    ............................................................................... 

( ďalej len ,,sponzor“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

PRÍJEMCOM: 

 

Názov:                                         Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici    

Sídlo:                                Národná 12, 974 01  Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca:                 ..........................................., rektor/rektorka 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a zodpovedná za plnenie zmluvy zo strany 

príjemcu:                        .............................., dekan/dekanka ...............fakulty UMB 

IČO:                                30232295 

Bankové spojenie :                    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                                ........................................................................................... 

(ďalej len ,, príjemca“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

I. 

 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

 

1. Príjemca je verejnou vysokou školou podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriadená 

zákonom č. 139/1992 Z. z. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

 

2. Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory príjemcovi pre 

doktoranda v zmysle tohto článku, od začiatku doktorandského štúdia na obdobie troch 

rokov počas štandardnej dĺžky štúdia. 

 

3. Sponzoring je účelovo viazaný výlučne pre vyplácanie štipendia pre doktoranda dennej 

formy štúdia: 

 Meno a priezvisko : ........................................ 

Narodený : ........................................  
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Fakulta : ........................................ 

Študijný program : .........................................  

4. Náklady na štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme 

štúdia počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý je       

podľa § 54 ods. 18 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení       

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

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

platového stupňa podľa zák. 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 zák. 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. 

 

5. Výška štipendia v 9. platovej triede v prvom stupni je stanovená mesačne na .......,-€, 

výška štipendia v 10. platovej triede v prvom stupni je stanovená mesačne na ......,-€. 

Výška štipendia v akademickom roku ..............., t.j. za jeden rok štúdia, bola stanovená 

v sume ........,- € (slovom ................. eur). Výšku štipendia za ostatné roky stanoví 

obdarovaný podľa platného platového stupňa v zmysle príslušných právnych predpisov, 

v lehote do tridsiatehoprvého júla príslušného roka na nasledujúci akademický rok. 

Predpokladaná výška štipendia na tri roky štúdia je vo výške .............,-€ (slovom 

.......................................... eur). 

 

6. Sponzor sa zaväzuje uhradiť príjemcovi bezodkladne finančnú čiastku rovnajúcu sa 

výške štipendia, teda .............,- €  upravenú podľa právnych predpisov a prípadnej 

valorizácie ako sponzorský dar. Sponzor je povinný doplatiť príjemcovi aj prípadnú 

valorizáciu. Príjemca sponzoring s vďakou prijíma a zaväzuje sa finančné prostriedky 

použiť na výplatu štipendia doktoranda dennej formy štúdia uvedeného v Čl.1 bod 3 tejto 

zmluvy. 

 

7. Finančné  prostriedky vo výške štipendia  podľa Čl. I bod 6. tejto zmluvy za  celé 

štúdium uhradí sponzor bezhotovostným platobným stykom na účet príjemcu uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy  tak, aby boli na účet príjemcu pripísané najneskôr do dňa zápisu 

študenta do prvého roku štúdia na doktorandské štúdium v dennej forme štúdia. 

 

8. Čiastka finančných prostriedkov, ktorú sponzor príjemcovi zaplatil, a ktorá nebola zo 

strany  príjemcu vyplatená  študentovi doktorandského štúdia formou štipendia, bude 

sponzorovi  vrátená. 

  

9. V prípade, že doktorand  neskončí štúdium v štandardnej dĺžke štúdia, zanechá štúdium 

alebo bude  zo štúdia vylúčený a v iných prípadoch neukončenia štúdia nemá príjemca 

povinnosť vrátiť sponzorovi  primeranú časť sponzorskej podpory poskytnutej za obdobie 

štúdia, ktoré študent absolvoval, a za ktoré mu bolo vyplatené štipendium.  

 

10. Doktorand môže prerušiť doktorandské štúdium v súlade s vnútornými predpismi 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a  Fakulty ................... Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici. Počas prerušenia štúdia sa študentovi štipendium nevypláca. 
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11. V prípade, že sponzor neuhradí určené finančné prostriedky – dar do termínu zápisu 

doktorand na štúdium nenastúpi.  

 

12. V prípade, že príjemca poruší svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve najmä tým, že 

použije predmet zmluvy na iný než dohodnutý účel, je príjemca povinný poskytnuté 

peňažné prostriedky vrátiť sponzorovi. Vrátením peňažných prostriedkov v plnej výške 

táto zmluva zaniká.  

 

II. 

INÉ DOJEDNANIA 

 

1.  Na práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté, sa primerane 

vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

 

2. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej 

s predmetom a účelom finančnej podpory v zmysle osobitných všeobecne záväzných  

a rezortných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu a účelu tejto zmluvy, ak sponzor o to 

požiada.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporov vyplývajúcich alebo vzniknutých z tejto 

zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa pokúsia ich vyriešiť dohodou. V prípade, ak 

nedôjde k vyriešeniu týchto sporov dohodou, rozhodne vo veci vecne a miestne príslušný 

súd. 

 

4. Zmluvu je možné ukončiť po vzájomnej dohode zmluvných strán. Vzájomné vzťahy 

vyplývajúce z ukončenia tejto zmluvy usporiadajú sponzor a príjemca písomným 

dodatkom k tejto zmluve o ukončení zmluvného vzťahu.  

 

5. Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť len písomnými, číslovanými, 

oprávnenými osobami podpísanými dodatkami ku zmluve na základe súhlasnej 

prejavenej vôle oboch zmluvných strán. 

 

6. Ak zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči 

druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom, faxom alebo odovzdané 

osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia 

doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v hlavičke tejto zmluvy, 

a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu 

zmluvnej strany uvedenú v danom čase v zákonom stanovenom registri. Účinky doručenia 

písomných podaní sú na účely  tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného 

podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom, kedy sa príslušné podanie 

vrátilo odosielateľovi ako nedoručené, a tiež dňom, keď jeho prevzatie adresát 

bezdôvodne odmietol. 

 

7. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán  záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí a oprávnení 

na vykonanie tohto právneho úkonu, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že ich 

zmluvné prejavy sú vyjadrené zrozumiteľne, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne alebo 

inak nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že plnenie z tejto zmluvy je možné 

a zmluva neodporuje zákonu ani sa neprieči dobrým mravom. 
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8. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva obsahuje kompletné a jedinečné znenie dohody, 

ktorá sa týka predmetu zmluvy medzi nimi. Táto zmluva je nadradená všetkým 

predchádzajúcim ústnym či písomným návrhom, ako aj ďalšej komunikácii medzi oboma 

zmluvnými stranami. 

 

9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnosťou 

originálu, z ktorých dve vyhotovenia obdrží sponzor a dve vyhotovenia obdrží príjemca. 

 

10. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, obsahu 

porozumeli a na dôkaz toho, že text zmluvy so všetkými jej ustanoveniami zodpovedá ich 

vôli, a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

11. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami prípadne 

ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

v zmysle zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. (občiansky 

zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – 

Obchodný zákonník, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy. 

 

12. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej 

republiky, resp. v Obchodnom vestníku. 

 

13. Zmluvná strana „sponzor“ berie na vedomie povinnosť príjemcu zverejniť túto zmluvu, 

ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na 

zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu. 

 

14. Za zverejnenie tejto zmluvy na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá zmluvná strana 

„príjemca“ – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ako osoba povinná v zmysle 

citovaného zákona. 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa: ....................  V Banskej Bystrici, dňa: ............................        

 

 

Sponzor :  Príjemca : 

 

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

    

...................................................     ................................................................. 

                                                                                                   rektor/rektorka 
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Príloha 1a) 

DAROVACIA ZMLUVA 
 č. UMB ................................................  

uzatvorená podľa  § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 (ďalej len „zmluva“) medzi  zmluvnými  stranami: 

 

DARCA :  

 

Meno a priezvisko:                  ...................................................  

Trvalé bydlisko:                    ................................................... 

Narodený :                                 ..................................................   

( ďalej len ,,darca“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

OBDAROVANÝ: 

 

Názov:                                         Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici    

Sídlo:                                Národná 12, 974 01  Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca:                  ..........................................., rektor/rektorka 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a zodpovedná za plnenie zmluvy zo strany 

príjemcu:                        .............................., dekan/dekanka............fakulty UMB 

IČO:                                30232295 

Bankové spojenie :                    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                                ..................................................................... 

 (ďalej len ,, obdarovaný“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

I. 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

 

1. Obdarovaný je verejnou vysokou školou podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriadená 

zákonom č. 139/1992 Z. z. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

 

2. Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory - daru 

obdarovanému pre doktoranda v zmysle tohto článku, od začiatku doktorandského štúdia 

na obdobie troch rokov počas štandardnej dĺžky štúdia. 

 

3. Dar – peňažné prostriedky sa obdarovanému poskytujú výlučne za účelom vyplácania 

štipendia pre doktoranda dennej formy štúdia: 

 Meno a priezvisko : ........................................ 

Narodený : ........................................  

Fakulta : ........................................ 

Študijný program : .........................................  

 

4. Náklady na štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme 

štúdia počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý,  

je       podľa § 54 ods. 18 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení       

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  
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a) do  vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého 

platového stupňa podľa zák. 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 zák. 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 . 

 

5. Výška štipendia v 9. platovej triede v prvom stupni je stanovená mesačne na .......,-€, výška 

štipendia v 10. platovej triede v prvom stupni je stanovená mesačne na ......,-€. Výška 

štipendia v akademickom roku ..............., t.j. za jeden rok štúdia, bola stanovená v sume 

........,- € (slovom ................. eur). Výšku štipendia za ostatné roky stanoví obdarovaný 

podľa platného platového stupňa v zmysle príslušných právnych predpisov, v lehote do 

tridsiatehoprvého júla príslušného roka na nasledujúci akademický rok. Predpokladaná 

výška štipendia na tri roky štúdia je vo výške .............,-€ (slovom 

.......................................... eur).  

 

6. Darca sa zaväzuje uhradiť obdarovanému bezodkladne finančné prostriedky – dar za 

akademický rok .............. (1. rok štúdia) bezhotovostným platobným stykom na účet 

obdarovaného po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami ako dar. Darca je povinný 

doplatiť obdarovanému aj prípadnú valorizáciu za akademický rok ............. (1. rok štúdia) 

ako dar. Darca sa zaväzuje uhradiť obdarovanému finančné prostriedky – dar za 

akademický rok ............... (2. rok štúdia) a za akademický rok ......... (3. rok štúdia) 

bezhotovostným platobným stykom na účet obdarovaného tak, aby finančný dar bol 

pripísaný na účet obdarovaného najneskôr do tridsiatehoprvého augusta pred začiatkom 

príslušného akademického roku, na ktorý je dar poskytnutý. Darca je povinný doplatiť 

obdarovanému aj prípadnú valorizáciu. Obdarovaný predmet zmluvy prijíma a zaväzuje sa 

poskytnuté finančné prostriedky – dar použiť na výplatu štipendia doktoranda dennej 

formy štúdia uvedeného v bode 3 tejto zmluvy. 

   

7. Čiastka peňažných prostriedkov – dar, ktorú darca obdarovanému daroval, a ktorá nebola 

zo strany obdarovaného vyplatená študentovi doktorandského štúdia, bude darcovi vrátená. 

 

8.  Študent doktorandského štúdia môže prerušiť doktorandské štúdium v súlade 

s vnútornými predpismi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulty 

...................Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas prerušenia štúdia sa 

študentovi štipendium nebude vyplácať. 

 

9. V prípade, že študent doktorandského štúdia, neskončí štúdium v štandardnej dĺžke štúdia,  

zanechá štúdium alebo bude zo štúdia vylúčený a v iných prípadoch neukončenia štúdia 

nemá obdarovaný povinnosť vrátiť darcovi  primeranú časť peňažných prostriedkov - daru 

poskytnutého za obdobie štúdia, ktoré študent absolvoval a za ktoré mu bolo vyplatené  

štipendium.  

 

10.V prípade, že darca neuhradí určené finančné prostriedky – dar v termíne do 

tridsiatehoprvého augusta za príslušný akademický rok, t.j. do 31. 8. .............. (1. rok 

štúdia) za akademický rok ..............., do 31. 8. ........ (2. rok štúdia) za akademický rok 

................ alebo do 31. 8. ......... (3. rok štúdia)za akademický rok ............, študent je 

povinný ukončiť doktorandské štúdium – zanechá doktorandské štúdium. Ukončenie – 
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zanechanie doktorandského štúdia bude na základe žiadosti študenta, ktorá musí byť 

doručená obdarovanému najneskôr do piateho septembra príslušného akademického roka. 

Doručením tejto žiadosti táto zmluva zaniká. 

 

11.V prípade, že obdarovaný poruší svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve najmä tým, že 

použije predmet zmluvy na iný než dohodnutý účel, je obdarovaný povinný poskytnuté 

peňažné prostriedky vrátiť darcovi. Vrátením peňažných prostriedkov v plnej výške táto 

zmluva zaniká. 

 

II. 

INÉ DOJEDNANIA 

 

1. Na práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté, sa primerane 

vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporov vyplývajúcich alebo vzniknutých z tejto 

zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa pokúsia ich vyriešiť dohodou. V prípade, ak 

nedôjde k vyriešeniu týchto sporov dohodou, rozhodne vo veci vecne a miestne príslušný 

súd. 

 

3. Zmluvu je možné ukončiť po vzájomnej dohode zmluvných strán. Vzájomné vzťahy 

vyplývajúce z ukončenia tejto zmluvy usporiadajú darca a obdarovaný písomným 

dodatkom k tejto zmluve o ukončení zmluvného vzťahu. 

 

4. Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť len písomnými, číslovanými, 

oprávnenými osobami podpísanými dodatkami ku zmluve na základe súhlasne prejavenej 

vôle oboch zmluvných strán.  

 

5. Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí a oprávnení na vykonanie tohto 

právneho úkonu, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu, a že ich zmluvné prejavy sú 

vyjadrené zrozumiteľne, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne alebo inak nevýhodných 

podmienok. Ďalej vyhlasujú, že plnenie z tejto zmluvy je možné a zmluva neodporuje 

zákonu ani sa neprieči dobrým mravom.  

 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva obsahuje kompletné a jedinečné znenie dohody, 

ktorá sa týka predmetu zmluvy medzi nimi. Táto zmluva je nadradená všetkým 

predchádzajúcim ústnym či písomným návrhom, ako aj ďalšej komunikácii medzi oboma 

zmluvnými stranami. 

 

7.  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnosťou 

originálu, z ktorých dve vyhotovenia dostane darca a dve vyhotovenia dostane 

obdarovaný. 

 

8. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, obsahu 

porozumeli a na dôkaz toho, že text zmluvy so všetkými jej ustanoveniami zodpovedá ich 

vôli, a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami prípadne 

ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

v zmysle zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. (občiansky 
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zákonník) v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – 

Obchodný zákonník, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy. 

 

10. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej 

republiky, resp. v Obchodnom vestníku. 

 

11. Zmluvná strana „darca“ berie na vedomie povinnosť obdarovaného zverejniť túto zmluvu, 

ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na 

zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu. 

 

12. Za zverejnenie tejto zmluvy na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá zmluvná strana 

„obdarovaný“ – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ako osoba povinná v zmysle 

citovaného zákona. 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa: ....................                    V Banskej Bystrici, dňa: ............................. 

 

 

Darca :     Obdarovaný : 

..........................................................  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

 

 

...................................................                            ..................................................... 

...................................................  .................................................... 

...................................................    rektor/rektorka 
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Príloha 1b) 

DAROVACIA ZMLUVA 
 č. UMB ................................................  

uzatvorená podľa  § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 (ďalej len „zmluva“) medzi  zmluvnými  stranami: 

 

DARCA :  

 

Názov organizácie:                   ........................................................  

Sídlo:                     ........................................................ 

v mene ktorej koná:  ........................................................  

IČO:                               ........................................................  

DIČ / IČ DPH:                          ........................................................ 

Bankové spojenie:                    ........................................................  

Číslo účtu:                               ........................................................ 

Registrácia:    ........................................................  

( ďalej len ,,darca“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

OBDAROVANÝ: 

 

Názov:                                         Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici    

Sídlo:                                Národná 12, 974 01  Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca:                  ......................................., rektorka 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a zodpovedná za plnenie zmluvy zo strany 

príjemcu:                        .............................., dekan/dekanka............fakulty UMB 

IČO:                                30232295 

Bankové spojenie :                    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                                ..................................................................... 

 

 (ďalej len ,, obdarovaný“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

I. 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

 

1. Obdarovaný je verejnou vysokou školou podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriadená 

zákonom č. 139/1992 Z. z. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

 

2. Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory - daru 

obdarovanému pre doktoranda v zmysle tohto článku, od začiatku doktorandského štúdia 

na obdobie troch rokov počas štandardnej dĺžky štúdia. 

 

3. Dar – peňažné prostriedky sa obdarovanému poskytujú výlučne za účelom vyplácania 

štipendia pre doktoranda dennej formy štúdia: 

 Meno a priezvisko : ........................................ 

Narodený : ........................................  

Fakulta : ........................................ 

Študijný program : .........................................  
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4. Náklady na štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme 

štúdia počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, je       

podľa § 54 ods. 18 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení       

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

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

platového stupňa podľa zák. 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 zák. 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 . 

 

5. Výška štipendia v 9. platovej triede v prvom stupni je stanovená mesačne na .......,-€, výška 

štipendia v 10. platovej triede v prvom stupni je stanovená mesačne na ......,-€. Výška 

štipendia v akademickom roku ..............., t.j. za jeden rok štúdia, bola stanovená v sume 

........,- € (slovom ................. eur). Výšku štipendia za ostatné roky stanoví obdarovaný 

podľa platného platového stupňa v zmysle príslušných právnych predpisov, v lehote do 

tridsiatehoprvého júla príslušného roka na nasledujúci akademický rok. Predpokladaná 

výška štipendia na tri roky štúdia je vo výške .............,-€ (slovom 

.......................................... eur).  

  

6. Darca sa zaväzuje uhradiť obdarovanému bezodkladne finančné prostriedky – dar za 

akademický rok .............. (1. rok štúdia) bezhotovostným platobným stykom na účet 

obdarovaného po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami ako dar. Darca je povinný 

doplatiť obdarovanému aj prípadnú valorizáciu za akademický rok ............. (1. rok štúdia) 

ako dar. Darca sa zaväzuje uhradiť obdarovanému finančné prostriedky – dar za 

akademický rok ............... (2. rok štúdia) a za akademický rok ......... (3. rok štúdia) 

bezhotovostným platobným stykom na účet obdarovaného tak, aby finančný dar bol 

pripísaný na účet obdarovaného najneskôr do tridsiateho prvého augusta pred začiatkom 

príslušného akademického roku, na ktorý je dar poskytnutý. Darca je povinný doplatiť 

obdarovanému aj prípadnú valorizáciu. Obdarovaný predmet zmluvy prijíma a zaväzuje sa 

poskytnuté finančné prostriedky – dar použiť na výplatu štipendia doktoranda dennej 

formy štúdia uvedeného v bode 3 tejto zmluvy. 

   

7. Čiastka peňažných prostriedkov – dar, ktorú darca obdarovanému daroval, a ktorá nebola 

zo strany obdarovaného vyplatená študentovi doktorandského štúdia, bude darcovi vrátená. 

 

8. Študent doktorandského štúdia môže prerušiť doktorandské štúdium v súlade s vnútornými 

predpismi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulty ...................Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas prerušenia štúdia sa študentovi štipendium nebude 

vyplácať. 

 

9. V prípade, že študent doktorandského štúdia neskončí štúdium v štandardnej dĺžke štúdia,  

zanechá štúdium alebo bude zo štúdia vylúčený a v iných prípadoch neukončenia štúdia 

nemá obdarovaný povinnosť vrátiť darcovi  primeranú časť peňažných prostriedkov - daru 

poskytnutého za obdobie štúdia, ktoré študent absolvoval a za ktoré mu bolo vyplatené  

štipendium.  
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10.V prípade, že darca neuhradí určené finančné prostriedky – dar v termíne do 

tridsiatehoprvého augusta za príslušný akademický rok, t.j. do 31. 8. .............. (1. rok 

štúdia) za akademický rok ..............., do 31. 8. ........ (2. rok štúdia) za akademický rok 

................ alebo do 31. 8. ......... (3. rok štúdia)za akademický rok ............, študent je 

povinný ukončiť doktorandské štúdium – zanechá doktorandské štúdium. Ukončenie – 

zanechanie doktorandského štúdia bude na základe žiadosti študenta, ktorá musí byť 

doručená obdarovanému najneskôr do piateho septembra príslušného akademického roka. 

Doručením tejto žiadosti táto zmluva zaniká. 

 

11.V prípade, že obdarovaný poruší svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve najmä tým, že 

použije predmet zmluvy na iný než dohodnutý účel, je obdarovaný povinný poskytnuté 

peňažné prostriedky vrátiť darcovi. Vrátením peňažných prostriedkov v plnej výške táto 

zmluva zaniká. 

 

II. 

INÉ DOJEDNANIA 

 

1. Na práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté sa primerane 

vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporov vyplývajúcich alebo vzniknutých z tejto 

zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa pokúsia ich vyriešiť dohodou. V prípade, ak 

nedôjde k vyriešeniu týchto sporov dohodou, rozhodne vo veci vecne a miestne príslušný 

súd. 

 

3. Zmluvu je možné ukončiť po vzájomnej dohode zmluvných strán. Vzájomné vzťahy 

vyplývajúce z ukončenia tejto zmluvy usporiadajú darca a obdarovaný písomným 

dodatkom k tejto zmluve o ukončení zmluvného vzťahu. 

 

4. Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť len písomnými, číslovanými, 

oprávnenými osobami podpísanými dodatkami ku zmluve na základe súhlasne prejavenej 

vôle oboch zmluvných strán.  

 

5. Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí a oprávnení na vykonanie tohto 

právneho úkonu, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu, a že ich zmluvné prejavy sú 

vyjadrené zrozumiteľne, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne alebo inak nevýhodných 

podmienok. Ďalej vyhlasujú, že plnenie z tejto zmluvy je možné a zmluva neodporuje 

zákonu ani sa neprieči dobrým mravom.  

 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva obsahuje kompletné a jedinečné znenie dohody, 

ktorá sa týka predmetu zmluvy medzi nimi. Táto zmluva je nadradená všetkým 

predchádzajúcim ústnym či písomným návrhom, ako aj ďalšej komunikácii medzi oboma 

zmluvnými stranami. 

 

7.  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnosťou 

originálu, z ktorých dve vyhotovenia dostane darca a dve vyhotovenia dostane 

obdarovaný. 
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8. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, obsahu 

porozumeli a na dôkaz toho, že text zmluvy so všetkými jej ustanoveniami zodpovedá ich 

vôli, a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami prípadne 

ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

v zmysle zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. (občiansky 

zákonník) v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – 

Obchodný zákonník, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy. 

 

10. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej 

republiky, resp. v Obchodnom vestníku. 

 

11. Zmluvná strana „darca“ berie na vedomie povinnosť obdarovaného zverejniť túto zmluvu, 

ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na 

zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu. 

 

12. Za zverejnenie tejto zmluvy na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá zmluvná strana 

„obdarovaný“ – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ako osoba povinná v zmysle 

citovaného zákona. 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa: ....................                    V Banskej Bystrici, dňa: ............................. 

 

 

 

Darca :    Obdarovaný : 

.......................................................... Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

 

 

...................................................                           ..................................................... 

................................................... .................................................... 

...................................................        rektor/rektorka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


