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Podmienky poskytovania štipendií zo štipendijného fondu Filozofickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku na akademický rok 2021/22 
 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Tieto podmienky upravujú poskytovanie štipendií z prostriedkov štipendijného fondu Filozofickej 

fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej „FF KU“) pre študentov v prvom, druhom a 
treťom stupni štúdia.  
 

2. Prostriedky štipendijného fondu FF KU sú určené na poskytovanie štipendií z vlastných zdrojov. 
 

Článok 2 
Štipendiá z vlastných zdrojov 

 
1. Štipendiá z vlastných zdrojov sa priznávajú jednorazovo alebo opakovane. Štipendiá z vlastných 

zdrojov môže FF KU priznať študentom a absolventom, u ktorých od riadneho ukončenia štúdia 
neuplynulo viac ako 90 dní. 

 
2. Štipendiá z vlastných zdrojov možno priznať najmä: 

a) za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom roku štúdia, ako aj za 
vynikajúce plnenie študijných povinností v prvom semestri štúdia prvého stupňa, 

b) za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia, ako aj za celkové 
hodnotenie študijných výsledkov „prospel s vyznamenaním“ za podmienok definovaných v 
Študijnom poriadku FF KU, 

c) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu a vývoja, ako aj za mimoriadne 
kvalitnú záverečnú prácu, 

d) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v športovej a umeleckej činnosti, 
e) 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, 
f) ako podporu v prípade udalosti s vážnymi zdravotnými následkami, 
g) ako podporu v prípade, že študenta postihla počas akademického roka zvlášť nepriaznivá 

sociálna situácia, 
h) ako podporu práce študentov pre KU popri ich štúdiu, 
i) ako podporu formácie študentov KU, 
j) na podporu mobility študentov KU, 
k) na podporu štúdia cudzincov, napr. zahraničných Slovákov a pod., 
l) za inú významnú činnosť. 

 
3. Rozhodnutie o priznaní štipendia z vlastných zdrojov zo štipendijného fondu fakulty vydáva dekan 

príslušnej fakulty a môže byť spojené s udelením Ceny dekana.  
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4. V období jedného semestra nesmie celková výška štipendia z vlastných zdrojov fakulty pre jedného 
študenta presiahnuť sumu 500 eur. O štipendium z vlastných zdrojov, s výnimkou štipendia podľa 
ods. 2 písm. f) až i) tohto článku, študent nežiada. Na štipendiá poskytované z vlastných zdrojov 
nemá študent právny nárok. 

 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Štipendiá poskytnuté v dôsledku nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených študentom 

alebo v dôsledku neoznámenia zmien, ktoré sú rozhodujúce pre ich priznanie, čas poskytnutia 
alebo výšku štipendia, študent bezodkladne vráti. 
 

2. Štipendium z vlastných zdrojov nie je možné priznať študentovi/absolventovi: 
a) ak študuje v inej ako dennej forme štúdia, 
b) ak študent prerušil štúdium, 
c) ak študent ukončil štúdium podľa § 66 ods. 1 písm. a) – f) zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách (ďalej len „zákon o VŠ“), 
d) ak od uplynutia riadneho skončenia štúdia podľa § 65 zákona o VŠ uplynulo viac ako 90 

dní (§ 97 ods. 1 zákona o VŠ), 
e) ak sa voči študentovi vedie disciplinárne konanie, 
f) v lehote podmienečného vylúčenia zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. b) zákona o VŠ, 
g) ak už bolo štipendium za ten istý výsledok priznané. 

 
3. Podmienky poskytovania štipendií zo štipendijného fondu FF KU v Ružomberku boli prerokované 

a schválené v AS FF KU dňa 2. marca 2021. 
 
4. Podmienky poskytovania štipendií zo štipendijného fondu FF KU v Ružomberku nadobúdajú 

platnosť a účinnosť od 2. marca 2021. 
 
5. Dňom schválenia Podmienok poskytovania štipendií zo štipendijného fondu FF KU v Ružomberku 

(číslo) sa zrušuje dokument Podmienky pre poskytovanie štipendií z vlastných zdrojov podľa čl. 4 
ods. 6 Štipendijného poriadku KU v Ružomberku vydaný dňa 10. marca 2015. 

 
 
 

Mgr. Miroslav Huťka, PhD.      doc. Marek Babic, PhD. 
predseda AS FF KU       dekan FF KU 

 
 
 


