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Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (ďalej len „BISLA“), vydáva podľa § 48 

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“) tento 

Štipendijný poriadok BISLA (ďalej len „štipendijný poriadok“), ktorý bol schválený 

Akademickým senátom dňa ....... 

 

ČASŤ I. 

Všeobecné ustanovenia 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Tento štipendijný poriadok upravuje podmienky a spôsob poskytovania štipendií 

študentom BISLA. 

2. Štipendijný poriadok sa vzťahuje na všetkých študentov dennej formy štúdia 

v bakalárskych študijných programoch, ktoré uskutočňuje BISLA. 

 

ČASŤ II. 

Druhy štipendií 

Čl. 2 

Štipendiá 

BISLA poskytuje študentom štipendiá: 

a) z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, 

b) z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu. 

 

Čl. 3 

Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

BISLA poskytuje študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu: 

a) sociálne štipendium, 

b) motivačné štipendium. 

Čl. 4 

Sociálne štipendium 

1. Sociálne štipendium sa vypláca študentom BISLA študijných programov prvého stupňa 

podľa zákona, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené vo vyhláške o sociálnom štipendiu. 



2. Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom a študent 

spĺňajúci podmienky uvedené vo vyhláške o sociálnom štipendiu má na jeho priznanie 

právny nárok. 

3. Na sociálne štipendium nemá právny nárok študent, 

a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské 

vzdelanie prvého stupňa, 

b) ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia. 

4. Študentovi so zdravotným postihnutím sa môže priznať sociálne štipendium aj po 

prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným 

postihnutím. 

5. Konanie vo veci priznania štipendia sa začína dňom, keď študent podal písomnú žiadosť 

o priznanie sociálneho štipendia na predpísanom tlačive študijnému oddeleniu BISLA. 

Táto žiadosť musí obsahovať všetky údaje potrebné na rozhodnutie, ktoré musia byť 

riadne dokladované. V prípade potreby vyzve študijné oddelenie študenta o doplnenie 

dokladov alebo si vyžiada potrebné vysvetlenie. Na tento úkon je stanovená lehota 10 

pracovných dní. 

6. Za správnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá študent. 

7. Študent, ktorý je zapísaný na viacerých vysokých školách, môže žiadať o priznanie 

štipendia len na jednej z nich. 

8. O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor BISLA. V prípade, že 

študent nesplní podmienky na priznanie sociálneho štipendia, sociálne štipendium mu 

nebude priznané . 

9. Žiadosť posudzuje študijné oddelenie BISLA, ktoré určí podľa zákona a vyhlášky 

o sociálnom štipendiu výšku sociálneho štipendia a vyhotoví rozhodnutie o priznaní 

alebo nepriznaní sociálneho štipendia, ktoré podpisuje rektor BISLA. 

10. Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní sociálneho štipendia musí obsahovať výrokovú 

časť (výšku štipendia, ktoré sa priznáva, a obdobie na ktoré sa štipendium priznáva), 

odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. 

11. Rozhodnutie o priznaní, resp. nepriznaní sociálneho štipendia sa vyhotovuje dvakrát, 

z toho jedno vyhotovenie bude doručené študentovi (žiadateľovi o poskytnutie 

sociálneho štipendia) do vlastných rúk a jedno vyhotovenie sa založí do spisu. Spis 

archivuje študijné oddelenie BISLA po dobu 5 rokov odo dňa podania žiadosti 

o priznanie sociálneho štipendia. 

12. Na posúdenie žiadosti o priznanie štipendia a na rozhodnutie o tejto žiadosti je 

stanovená lehota 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti študijnému oddeleniu 

BISLA. V prípade, ak študijné oddelenie vyzve študenta o doplnenie dokladov alebo si 

vyžiada potrebné vysvetlenie, začne  plynúť táto lehota odo dňa doplnenia dokladov 

alebo potrebného vysvetlenia zo strany študenta. 

13. BISLA poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške na bankový účet vedený 

v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho 

štipendia. 



Čl. 5 

Motivačné štipendium 

1. BISLA môže priznať študentom  z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné 

štipendium.  

2. Motivačné štipendium môže rektor BISLA priznať za vynikajúce plnenie študijných 

povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, 

umeleckej alebo športovej činnosti. 

3. O priznaní motivačného štipendia rozhodne rektor BISLA, ktorý vydá rozhodnutie 

o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku motivačného štipendia 

a odôvodnenie priznania. 

  

          Čl. 6 

Kritéria priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech 

1. Rektor BISLA priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech bakalárskeho 

študijného programu, ktorý študuje v dennej forme štúdia za vynikajúce plnenie 

študijných povinností v predchádzajúcom semestri. 

2. Rektor BISLA prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech  takému počtu 

študentov, ktoré zodpovedá spravidla 10% študentov z celkového počtu, v poradí 

úspešnosti podľa váženého študijného priemeru (ďalej len „VŠP“). V prípade rovnosti 

VŠP pri hranici 10%  rektor zohľadní ďalšie z nasledujúcich kritérií: 

a) kvalitu dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch, 

b) celkovú kvalitu dosiahnutých výsledkov, 

c) vyšší počet naakumulovaných kreditov za hodnotený akademický rok 

3. Motivačné štipendium možno priznať za ten istý výsledok len raz. 

4. BISLA poskytuje motivačné štipendium na bankový účet študenta vedený v Slovenskej 

republike. 

 

 

Čl. 7 

Štipendium z vlastných zdrojov BISLA 

   BISLA môže priznať štipendiá: 

 

1. Uchádzačom o štúdium, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností v prijímacom konaní 

a to štipendium  do výšky školného v zimnom semestri príslušného  akademického roka. 

 

2. Študentom všetkých ročníkov za mimoriadne kvalitné výsledky v oblasti štúdia, výskumu, 

alebo takým študentom, ktorí významne prispeli k akademickým či extrakurikulárnym 

podujatiam a projektom BISLA:     

a) štipendium v zimnom semestri za predchádzajúci semester; 

b) štipendium v letnom semestri za predchádzajúci semester; 

 



3. Jednorázové štipendium študentovi, ktorého postihla počas akademického roka zvlášť 

nepriaznivá sociálna situácia (úmrtie rodiča, nezamestnanosť rodičov, rozvod rodičov 

a pod.); 

4. Za ten istý výsledok, alebo udalosť možno štipendium priznať len raz; 

5. Na priznanie štipendia z vlastných zdrojov BISLA nemá študent právny nárok; 

6. O priznanie štipendia musí študent požiadať písomne rektora BISLA; 

7. O priznaní štipendia rozhoduje rektor na návrh štipendijnej komisie. Štipendijnú komisiu 

zriadi rektor BISLA a schvaľuje ju Akademický senát BISLA. Štipendijná komisia 

posudzuje jednotlivé žiadosti o rektorské štipendiá a určuje výšku udelených štipendií; 

8. BISLA poukáže schválené štipendium na bankový účet študenta vedený v Slovenskej 

republike. 

 

ČASŤ III. 

Preskúmanie rozhodnutia o priznaní alebo nepriznaní sociálneho štipendia 

Čl. 8 

Odvolacie konanie 

1. Študent môže v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia požiadať o jeho 

preskúmanie. Žiadosť o preskúmanie podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. 

2. Ak rozhodnutie vydal rektor, môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo 

vydané v rozpore s týmto Štipendijným poriadkom. Inak postúpi žiadosť akademickému 

senátu BISLA. Akademický senát BISLA zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore 

s týmto Štipendijným poriadkom. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. 

 

 

ČASŤ IV. 

Fond na podporu vzdelávania 

Čl. 9 

Poskytovanie pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania 

 

1. Študentom, ktorí študujú v bakalárskom študijnom programe v dennej forme štúdia, 

môže byť poskytnutá pôžička z Fondu na podporu vzdelávania. 

2. Podmienky poskytovania pôžičiek zverejňuje oznam o možnosti predkladania žiadostí 

o pôžičku podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania 

 

 

 

 



ČASŤ V. 

Záver 

 
Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Štipendijný poriadok bol schválený Akademickým senátom BISLA v Bratislave 

dňa 7.10.2013. 

 

2. Tento štipendijný poriadok vstupuje do platnosti dňom schválenia Akademickým senátom 

BISLA a nadobúda účinnosť deň po vstúpení do platnosti. 

 

 

 

V Bratislave dňa 7.10.2013 

 

 

 

Mgr. Dagmar Kusá, PhD.      Samuel Abrahám, PhD. 

predsedkyňa AS BISLA                Rektor BISLA 

 

 


