
Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy 

doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov 

 

1. Účelovo vyčlenené prostriedky sa používajú na výplatu štipendií a na riešenie úloh 

doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia. 

 
2. Prostriedky na štipendiá prideľuje člen(ka) predsedníctva SAV poverený riadením 

vzdelávania a doktorandského štúdia v zmysle týchto zásad. 

 
3. Prostriedky sa organizáciám prideľujú diferencovane podľa školiteľskej kapacity (I a IIa): 

 

Organizácie s počtom potenciálnych školiteľov (vedeckí pracovníci I a IIa): 

 

a) 40 a väčším môžu prijať v roku 4 nových doktorandov, pričom sa im celkovo poskytnú 

prostriedky maximálne na 17 doktorandov dennej formy doktorandského štúdia v bežnom 

roku 

b) 25 až 39 môžu prijať v roku 3 nových doktorandov, pričom sa im celkovo poskytnú 

prostriedky maximálne na 15 doktorandov dennej formy doktorandského štúdia v bežnom 

roku. 

c) Organizácie s počtom menším ako 25 môžu prijať v roku 2 nových doktorandov, pričom sa 

im celkovo poskytnú prostriedky maximálne na 10 doktorandov dennej formy doktorandského 

štúdia v bežnom roku. 

d) Pre organizácie, ktoré sa zlúčili alebo splynuli po 1. 1. 2015 , sa kvóta určí ako súčet 

kvót pôvodných ústavov určených podľa bodov 3a – 3c. 

 

4. Doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia financovaným z rozpočtu SAV sa 

poskytne z účelovo vyčlenených prostriedkov P SAV na doktorandské štúdium v súlade s § 

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

v platnom znení a na základe ďalších platných predpisov a uznesení PSAV štipendium. Vzor 

tlačiva na rozhodnutie o štipendiu je v prílohe zásad. 
 

 

5. Doktorandovi, ktorý vykonáva vedeckú časť štúdia v sťaženom a zdraviu škodlivom 

pracovnom prostredí sa môže štipendium zvýšiť. Na spôsob výpočtu sumy zvýšenia štipendia 

sa môžu primerane použiť ustanovenia - §11 zákona 553/2003 Z. z. v platnom znení o 

platovej kompenzácii za sťažený výkon práce. Sumu priznaného zvýšenia štipendia poskytuje 

školiace pracovisko zo svojich prostriedkov - presunom do KTG 640/RPP - 642036/FK 0942 

(v zmysle platných Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie) alebo z vlastných 

mimorozpočtových zdrojov. 

 

Vzor tlačiva na rozhodnutie o štipendiu je v prílohe zásad. 
 

  6. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú 

doktorandské štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu oslobodené od dane z 

príjmov. 

 

7. SAV vo svojom rozpočte vyčleňuje finančné prostriedky na doktorandské štúdium (FK 

0942), ktoré sa členia na štipendiá pre doktorandov a bežné výdavky pre doktorandov - 

prevádzka. Tieto prostriedky sa organizáciám SAV rozpisujú ako účelové prostriedky. Na 

financovanie doktorandského štúdia (štipendia) okrem pridelených účelových finančných 

prostriedkov môžu organizácie SAV používať svoje prostriedky (po presune do KTG 

640/RPP-642036/FK 0942) alebo vlastné mimorozpočtové zdroje (pokiaľ to účel 

mimorozpočtových prostriedkov umožňuje). 

 



  8. Počas prerušenia doktorandského štúdia sa doktorandovi v dennej forme štúdia štipendium 

neposkytuje. 

 

9. Organizáciám sa poskytujú ďalšie účelové prostriedky vo výške 40 €/mesiac absolvovanej 

vedeckej výchovy na jedného doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia. 

 

Tieto prostriedky sa použijú na krytie nákladov súvisiacich so zabezpečením úloh 

doktorandského štúdia, ako napr. experimentálne zabezpečenie výskumnej činnosti, literatúra, 

osobné ochranné a pracovné pomôcky, konferencie a pod. 

 

 10. Organizácia môže predložiť v dostatočnom časovom predstihu písomne odôvodnenú 

žiadosť o prechodné zvýšenie kvóty. 

 

Člen Predsedníctva SAV poverený riadením vzdelávania a doktorandského štúdia rozhoduje 

o žiadostiach v rámci schváleného rozpočtu pre daný finančný rok. O zmenách vyžadujúcich 

zvýšenie rozpočtu pre doktorandské štúdium rozhoduje P SAV uznesením. 

Pri schvaľovaní žiadostí sa prihliada na efektívnosť organizácie v doktorandskom štúdiu, na 

bod č. 3 týchto zásad a schválené výnimky z predošlého roku. 

 

11. Tieto Zásady schválilo P SAV na svojom zasadnutí dňa 8. 11. 2018 a nadobúdajú účinnosť 

vydaním a zverejnením na webovom sídle SAV. Rušia sa Zásady schválené P SAV na 

zasadnutí 12. 4. 2018 a novelizované na zasadnutí P SAV dňa 11. 10. 2018. 

 

 

 

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

V Bratislave 21. 11. 2018  predseda SAV 



 

Hlavička ústavu 

 

 

 

 
Číslo:...................... V Bratislave dňa.................................. 

 

 

 

 
R O Z H O D N U T I E  O  Š T I P E N D I U 

 
 

V súlade s ustanoveniami § 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. v platnom znení o vysokých 
školách (ďalej len zákon o VŠ) Vám 

 
s účinnosťou od :........................... 

 
 

u r č u j e m 
 
 
 

mesačné štipendium  zo zdroja 111  vo výške .............................. 

zvýšenie mesačného štipendia hradené zo zdroja ............... .............................. 

Mesačné štipendium spolu .............................. 

 
 

Doterajšie štipendium Vám zastavujem dňom:...................... (túto vetu písať v prípade, ak už mal 
štipendium vyplácané) 

 
Štipendium určené týmto rozhodnutím sa Vám bude vyplácať mesačne v termínoch určených na 
výplatu štipendií v organizácii. 

 
 
 
 

riaditeľ 
 

Vážená pani/vážený pán 
XY 
Ústav.......... 
Ulica 
mesto 


