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ZMLUVA O ŠTIPENDIJNOM PROGRAME  

uzatvorená podľa § 97a 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”) a § 51 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky 

zákonník”) 
(ďalej len “Zmluva”) 

MEDZI: 

(1) spoločnosťou ON Semiconductor Slovakia a.s., so sídlom: Vrbovská cesta 2617/102, 

921 01 Piešťany, IČO: 36227943, DIČ: 2020169393, IČ DPH: SK2020169393 (ďalej len 

“onsemi”), v zastúpení: Ing. Andrej Tomašik, predseda predstavenstva 

Osoba poverená konať vo veciach technických a obsahových: Ing. Marián Lekavý, PhD., 

manažér Bratislava Software Centrum,  

 

a  

 

(2) Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, so sídlom: Vazovova 5, 812 43 

Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „STU“), pracovisko: Fakulta elektrotechniky 

a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, IČO: 00397 687, DIČ: 2020845255, IČ DPH: 

SK2020845255 (ďalej len „FEI STU“), v zastúpení: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD., dekan 

fakulty 

Osoba poverená konať vo veciach technických a obsahových: prof. Dr. rer. nat. Martin 

Drozda, riaditeľ Ústavu informatiky a matematiky FEI STU 

 

(ďalej aj “Zmluvné strany”) 

  

ČI. 1 
Predmet zmluvy 

Táto Zmluva upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti s jednorazovým 
poskytnutím podnikového štipendia študentom FEI STU zapísaným na štúdium bakalárskeho 
študijného programu Aplikovaná informatika, ktorí absolvujú predmet Programovanie 2 s 
najlepšími výsledkami. 

ČI. 2 
Podmienky poskytovania podnikového štipendia 

(1) Účelom podnikového štipendia je podpora štúdia aplikovanej informatiky, ako aj 

motivácia k získaniu kvalitných znalostí programovania a programovacieho jazyka C.  
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(2) Podnikové štipendium je určené najlepším študentom, ktorí na FEI STU absolvovali v 

akademickom roku 2022/23 v letnom semestri predmet Programovanie 2 a získali za 

jeho absolvovanie v súčte v rámci zápočtu a skúšky najväčší počet bodov. 

(3) Podnikové štipendium je poskytované na základe písomnej žiadosti študenta (ďalej jen 

"Žiadosť"). 

(4) FEI STU neručí za záväzky spoločnosti onsemi pri vyplácaní podnikového štipendia 

študentovi. Nedodržanie záväzkov spoločnosťou onsemi voči študentovi je dôvodom na 

okamžité jednostranné skončenie štipendijného programu zo strany FEI STU. 

(5) FEI STU zabezpečí propagáciu podnikového štipendia spoločnosti onsemi počas každej 

prednášky predmetu Programovanie 2 počas letného semestra 2022/2023, uvedením 

spoločnosti onsemi (pod názvom onsemi) ako poskytovateľa podnikového štipendia a 

krátkym zhrnutím pravidiel na poskytnutie podnikového štipendia a na určenie výšky 

podnikového štipendia. 

(6) FEI STU zabezpečí bezodkladne po uzatvorení hodnotenia predmetu Programovanie 2 v 

letnom semestri 2022/23 vyhodnotenie študentov podľa pravidiel na určovanie výšky 

podnikového štipendia a určí študentov s nenulovou výškou podnikového štipendia 

podľa článku 3. 

(7) Podanie písomnej žiadosti študenta musí prebehnúť osobne, za prítomnosti zástupcov 

FEI STU a spoločnosti onsemi, vo vopred dohodnutom čase v priestoroch FEI STU. 

Písomná žiadosť sa podáva prítomnému zástupcovi FEI STU. 

(8) Osoby poverené konať vo veciach technických a obsahových dohodnú presný čas a 

miesto konania podávania písomných žiadostí študentov. Čas bude dohodnutý tak, aby 

bola umožnená prítomnosť študentov a zástupcov Zmluvných strán. Čas podávania 

písomných žiadostí bude najneskôr 30 dní od začiatku zimného semestra 2023/24. 

Miesto bude dohodnuté tak, aby zodpovedalo slávnostnému charakteru. 

(9) V prípade, že pre pandémiu nebude možné zorganizovať osobné podávanie žiadostí 

resp. študent sa nebude môcť z vážných dôvodov na jeho strane zúčastniť osobného 

podávania žiadosti, osoby poverené konať vo veciach technických a obsahových 

dohodnú adekvátnu náhradu, napríklad elektronickým podávaním žiadostí resp. 

žiadosti. 

(10) FEI STU zabezpečí včasné informovanie študentov s nárokom na podnikové štipendium 

o mieste, čase a forme podávania žiadostí, najneskôr 7 kalendárnych dní pred 

dohodnutým časom podávania žiadostí. 

(11) Splnenie podmienok poskytovania podnikového štipendia vyhodnocujú spoločne FEI 

STU a spoločnosť onsemi. 

(12) Poskytnutie podnikového štipendia FEI STU písomne oznámi študentovi. 

(13) Zoznam študentov oznámi FEI STU spoločnosti onsemi, spolu s informáciami 

potrebnými pre výpočet výšky podnikového štipendia a vyplatenie štipendia. 

(14) Spoločnosť onsemi poskytne FEI STU v Bratislave informácie o vyplatených 

podnikových štipendiách najneskôr do jedného mesiaca od ich vyplatenia.  
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(15) FEI STU údaje o vyplatených podnikových štipendiách, ktoré jej oznámi spoločnosť 

onsemi zapisuje do registra študentov vysokej školy.  

ČI. 3 
Pravidlá na určovanie výšky podnikového štipendia 

Podnikové štipendium je jednorazové, výška podnikového štipendia je určená na základe 

nasledujúcich pravidiel: 

(1) Bezodkladne po uzatvorení hodnotenia predmetu Programovanie 2 v letnom semestri 

2022/23 vytvorí Osoba poverená konať vo veciach technických za FEI STU zoznam 

všetkých študentov, ktorí práve úspešne absolvovali predmet Programovanie 2 spolu s 

ich bodovým hodnotením, usporiadaný podľa bodového hodnotenia od najvyššieho. 

(2) Výška podnikového štipendia pre študentov s najvyšším bodovým hodnotením je určená 

podľa poradia na zozname podľa predchádzajúceho odstavca a súčasne podľa prijatých   

žiadostí takto: 

a. 1. miesto: 1000,- Eur 

b. 2.-6. miesto: po 300,- Eur 

c. 7. a ďalšie miesto: 0,- Eur 

(3) V prípade, že majú študenti na viacerých miestach rovnaký počet bodov, potom sa výška 

podnikového štipendia mení na aritmetický priemer (zaokrúhlený na eurocenty nadol) 

štipendií za miesta, na ktorých majú študenti rovnaký počet bodov, tak aby celkový 

objem vyplatených štipendií ostal rovnaký (spolu 2500,- Eur).  

Napríklad v prípade rovnosti na 5. až 7. mieste: pôvodná výška za jednotlivé miesta je 

300,- Eur, 300,- Eur, 0,- Eur;  výška podnikového štipendia sa pre tieto miesta mení na 

aritmetický priemer (300 + 300 + 0) / 3 = 200,- Eur. 

(4) Na podnikové štipendium nemajú nárok študenti, ktorí v letnom semestri 2022/23 

nemali zapísaný na FEI STU predmet Programovanie 2 alebo predmet neukončili 

úspešne, bez ohľadu na prípadné získané body. Na podnikové štipendium tiež nemajú 

nárok osoby, ktoré v čase podávania žiadostí nie sú študentami FEI STU. 

ČI. 4 
Kritériá výberu študentov  

(1) Podnikové štipendium bude priznané všetkým študentom, ktorí podali žiadosť v súlade s 

Podmienkami poskytovania podnikového štipendia a majú nárok na nenulovú výšku 

podnikového štipendia podľa Pravidiel na určovanie výšky podnikového štipendia. 

ČI. 5 
Termíny poskytovania podnikového štipendia  
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(1) Podnikové štipendium spoločnosť onsemi vyplatí do 30 dní od podania žiadosti podľa 

Podmienok poskytovania podnikového štipendia. 

(2) Podnikové štipendium bude poukázané na osobný účet študenta uvedený na žiadosti z 

účtu spoločnosti onsemi. 

ČI. 6 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy jej oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona 

č.546/2010 Z.z. v spojení so zákonom 211/2000 Z.z. 

ČI. 7 
Záverečné ustanovenia  

(1) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží 

po dvoch vyhotoveniach.  

(2) Zmluvu je možné meniť a dopĺňať číslovanými dodatkami podpísanými oboma 

Zmluvnými stranami.  

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu Zmluvy porozumeli, sú s jej účelom uzrozumení, 

pričom táto zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, čo potvrdzujú vlastnoručnými 

podpismi. 

 

 

 

V Piešťanoch, dňa  

 

 

 

_______________________ 

ON Semiconductor Slovakia, a.s. 
Ing. Andrej Tomašik 

predseda predstavenstva 

V Bratislave, dňa  

 

 

 

________________________ 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD., dekan 

 


