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Smernica rektora BVŠP č. 3/2009
o podrobnostiach poskytovania štipendií v doktorandskom štúdiu
v doktorandskom štúdiu v dennej forme
Čl. 1
Predmet
(1) Smernica o podrobnostiach poskytovania štipendií v doktorandskom štúdiu v dennej
forme (ďalej len „smernica“) upravuje podrobnosti o poskytovaní štipendií študentom
Bratislavskej vysokej školy práva (ďalej len „vysoká škola“) v doktorandskom
študijnom programe v dennej forme.
(2) Účelom tejto smernice je spresniť poskytovanie štipendií doktorandom denného štúdia
(ďalej len „doktorand“) na vysokej škole.
(3) Pri určovaní platových taríf doktorandom vysokej školy sa primerane postupuje
v zmysle zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom na určenie výšky štipendia
interným doktorandom prijatých po 1.9.2009 sa použije stupnica platových taríf
doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na Bratislavskej vysokej škole
práva (príloha č. 1 smernice).
Čl. 2
Poskytovanie štipendií
(1) Vysoká škola poskytuje doktorandské štipendium v zmysle §54 ods. 18 zákona
NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
(2) Štipendium je doktorandovi vyplácané z vlastných zdrojov vysokej školy, ktorá má na
tento účel vytvorené finančné prostriedky v rozpočte. Štipendium sa vypláca do 15.
dňa nasledujúceho mesiaca.
(3) Doktorandovi s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie v dennej forme
doktorandského štúdia poskytuje vysoká škola štipendium na čas trvania štandardnej
dĺžky štúdia študijného programu. Na základe „rozhodnutia o prijatí na doktorandské
štúdium“ a „listiny“ (obsahujúcej minimálne dátum od kedy sa štipendium vypláca
a výšku štipendia v eurách), ktoré vydáva študijné oddelenie príslušnej fakulty vysokej
školy sa študentovi poskytuje štipendium odo dňa zápisu na doktorandské štúdium.
(4) Štipendium sa poskytuje počas celého akademického roka. Priznané štipendiá sa
poskytujú aj v čase pracovnej neschopnosti študenta. Počas prerušenia doktorandského
štúdia sa doktorandovi štipendium neposkytuje. Pri ukončení štúdia počas mesiaca, sa
štipendium vypláca v pomernej časti.
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(5) Štipendium sa poskytuje:
a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého
platového stupňa,
b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého
platového stupňa.
(6) Dokladom, na základe ktorého je možné priznať vyššiu platovú triedu je „Osvedčenie
o dizertačnej skúške“.
(7) Dekan fakulty môže na základe vynikajúceho plnenia si študijných povinností zvýšiť
štipendium pre jednotlivého doktoranda prijatého po 1.9.2009 stanovené podľa prílohy
č. 1 najviac o 20%.
(8) Nárok na štipendium zaniká skončením štúdia2 alebo presiahnutím štandardnej dĺžky
štúdia, podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr.
(9)

Vyplácanie štipendií oznámi študijné oddelenie príslušnej fakulty vysokej školy
oddeleniu informačnej sústavy BAS, n.o. za predchádzajúci kalendárny mesiac,
najneskôr do 5 dňa v mesiaci formou výplatnej listiny doktorandských štipendií.

Čl. 3
Oznamovacia povinnosť
(1) Študent ktorému je priznané štipendium je povinný informovať študijné oddelenie
príslušnej fakulty vysokej školy o všetkých skutočnostiach ktoré ovplyvňujú
vyplácanie štipendia (vznik nároku na priznanie, čas a výšku štipendia).
(2) Pri zistení nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených študentom je tento
povinný bez odkladne vrátiť neoprávnenú sumu štipendia vysokej škole.
(3) Ak študent neoznámi zmenu skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre priznanie, čas
respektíve výšku štipendia, zvýšené štipendium bude poskytnuté po prvý raz až dňom
v ktorom bolo toto oznámenie vykonané (nie spätne).

Čl. 4
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Štipendium priznané pred 1. 9. 2009 sa vypláca podľa nasledujúcej stupnice:
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čl. 21 Študijného poriadku BVŠP

3

Stupnica platových taríf doktorandov v dennej forme
doktorandského štúdia študentov BVŠP prijatých v AR 2008/2009
(SKK/EUR mesačne)
od 1.11.2008 vrátane
Platový
stupeň

1

Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
9
10
EUR
SKK
EUR
SKK
18 200,00
21 300,00
604,13
707,03

(2) Zrušuje sa doterajšia smernica rektora BVŠP o podrobnostiach poskytovania štipendií
v doktorandskom štúdiu v dennej forme.
(3) Táto smernica nadobúda účinnosť od 1.9. 2009.

....................................................
Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
rektor BVŠP
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Príloha č. 1
Stupnica platových taríf doktorandov v dennej forme
doktorandského štúdia študentov BVŠP
od 1.9.2009
Platový
stupeň

1

Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
9
10
EUR
EUR
498,00
584,00
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