
22o/ 2020

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

Spoločnosťou GENETON, s.r.o.
a 

Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky

ČI. 1 
Zmluvné strany

Spoločnosť: GENETON s.r.o.
so sídlom: llkovičova 8, 841 04 Bratislava
zastúpená: Ing. Vladimír Nestor, konateľ
IČO: 36 285 595
registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 
39782/B
(ďalej len “Spoločnosť”)

a

Univerzita Komenského v Bratislave
so sídlom: Šafárikovo nám. č. 6, 814 99 Bratislava
štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
IČO: 00 397 865

vo vecnej pôsobnosti:
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
so sídlom: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4
zastúpenej: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan
IČO: 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK202 084 5332
(ďalej len “Fakulta”) 

(Spoločnosť a Fakulta spolu ďalej len ako “Zmluvné strany”)



ČI. 2 
Predmet zmluvy

Táto Zmluva upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním 
podnikového štipendia študentovi Fakulty zapísanému na štúdium doktorandského študijného 
programu informatika v rámci študijného odboru informatika.

ČI. 3 
Podmienky poskytovania podnikového štipendia

(1) Účelom podnikového štipendia je podpora štúdia v doktorandských študijných 
programoch informatika a aplikovaná matematika (ďalej len podporované študijné 
programy), ako aj motivácia k voľbe témy dizertačnej práce so zameraním na 
bioinformatiku.

(2) Podnikové štipendium je určené študentom zapísaným na jeden z podporovaných 
doktorandských študijných programov uskutočňovaných Fakultou, ktorých téma 
dizertačnej práce sa prekrýva so záujmami výskumnej a vývojovej činnosti Spoločnosti.

(3) Podnikové štipendium je poskytované na základe písomnej žiadosti študenta.
(4) Fakulta neručí za záväzky Spoločnosti pri vyplácaní podnikového štipendia študentovi.

ČI. 4
Výška podnikového štipendia, objem finančných prostriedkov a podávanie žiadostí

(1) Štipendijný program sa uskutočňuje počas obdobia jedného akademického roka.
(2) Spoločnosť prostredníctvom výzvy na podávanie žiadostí (ďalej len “Výzva”) najneskôr 

do 31. júla oznámi:
a) celkový objem finančných prostriedkov na podnikové štipendiá pre nasledujúci 

akademický rok,
b) predpokladanú výšku podnikového štipendia,
c) predpokladaný počet podnikových štipendií,
d) podporované témy dizertačných prác alebo oblasti výskumu alebo vývoja viažuce 

sa na témy dizertačných prác,
e) lehotu na podávanie žiadostí,
f) formálne náležitosti žiadosti

(3) Žiadosť o podnikové štipendium môže podať
a) ktorýkoľvek študent podporovaného doktorandského študijného programu 

uskutočňovaného Fakultou alebo
b) prijatý uchádzač o doktorandské štúdium v podporovanom študijnom programe i 

uskutočňovanom Fakultou.



ČI. 5
Kritériá výberu študentov

(1) Výber študentov posudzuje štvorčlenná komisia, pričom dvoch členov komisie určuje 
Spoločnosť a dvoch členov určuje dekan Fakulty. Predsedu komisie určuje spomedzi 
členov komisie Spoločnosť.

(2) Predseda komisie môže vyradiť obdržanú žiadosť z dôvodu nedostatočného prekryvu 
témy dizertačnej práce s podporovanými témami dizertačných prác alebo oblastí 
výskumu alebo vývoja viažuce sa na témy dizertačných prác.

(3) Komisia môže požiadať žiadateľov o podnikové štipendium, aby sa dostavili v určenom 
čase na pohovor. Predseda komisie oznámi čas a miesto pohovoru žiadateľom najmenej 
tri pracovné dni pred jeho konaním.

(4) ive up.Komisia vyhodnotí obdržané žiadosti o podnikové štipendium bodovou hodnotou
v rozmedzí 0-100 bodov najmä na základe:

(a) prekryvu tém v žiadosti s preferenčnými témami výskumu,
(b) akademických výsledkov uchádzača o štipendium,
(c) posúdenia doterajších vedeckých výsledkov uchádzača (primerane k doterajšej 

dĺžke štúdia).
(5) Na základe bodového vyhodnotenia podaných žiadostí komisia rozhodne o

a) priznaní podnikového štipendia alebo o odmietnutí žiadosti o jeho priznanie,
b) výške priznaného podnikového štipendia jednotlivým žiadateľom.

(6) Celková výška podnikového štipendia pre príslušný akademický rok je určená 
rozhodnutím komisie tak, aby priemerná mesačná výška štipendia nepresiahla 
štvornásobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.

(7) Fakulta písomne oznámi študentovi rozhodnutie komisie podľa odseku 5 vrátane 
podmienok poskytovania podnikového štipendia v súlade s touto Zmluvou a Výzvou.

ČI. 6
Termíny poskytovania podnikového štipendia

(1) Podnikové štipendium Spoločnosť vypláca študentovi v dvanástich rovnakých splátkach 
v období september až august aktuálneho akademického roka.

(2) Podnikové štipendium bude poukázané na osobný účet študenta z účtu Spoločnosti 
najneskôr 15. kalendárny deň v mesiaci za aktuálny mesiac.



ČI. 7
Predčasné ukončenie poskytovania podnikového štipendia

(1) Poskytovanie podnikového štipendia Spoločnosť predčasne ukončí, ak študent, ktorý 
štipendium získal:

(a) preruší doktorandského štúdium na Fakulte,
(b) sa nezapíše v príslušnom akademickom roku na doktorandské štúdium na 

Fakulte,
(c) prestane byť študentom doktorandského štúdia na Fakulte,
(d) si hrubým spôsobom neplní svoje povinnosti vyplývajúce z doktorandského 

štúdia na Fakulte (na základe oznámenia školiteľa).
(2) Skutočnosti uvedené v ods. 1 Fakulta bezodkladne oznámi Spoločnosti.
(3) Poskytovanie podnikového štipendia Spoločnosť predčasne ukončí aj v prípade 

ukončenia tejto Zmluvy.
(4) Po predčasnom ukončení poskytovania podnikového štipendia študent nemá nárok na 

vyplatenie zvyšku celkovej čiastky určenej na podnikové štipendium.

ČI. 8
Termíny a spôsob oznámenia údajov o poskytnutých podnikových štipendiách

(1) Spoločnosť najneskôr do siedmich dní od rozhodnutia komisie prostredníctvom 
predsedu komisie upovedomí Fakultu o výsledku hodnotenia žiadostí a o priznaní 
podnikových štipendií.

(2) Spoločnosť upovedomí Fakultu o poskytnutí splátky podnikového štipendia najneskôr v 
termíne do 20. dňa príslušného mesiaca e-mailom na adresu rdrs@fmph.uniba.sk

(3) Fakulta údaje o poskytnutých podnikových štipendiách, ktoré jej oznámi Spoločnosť, 
zapisuje do registra študentov vysokej školy.

ČI. 9 
Doba platnosti

(1) Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
(2) Zmluvu je možné ukončiť:

a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu, avšak 

vždy najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka; výpovedná doba 
začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane a uplynie 
koncom akademického roka, v ktorom bola výpoveď druhej Zmluvnej strane 
doručená.

(3) Zmluva sa končí zánikom ktorejkoľvek zo Zmluvných strán alebo zrušením študijného 
programu.



ČI. 10 
Záverečné ustanovenia

(1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR.

(2) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po 
jednom vyhotovení.

(3) Zmluvu je možné meniť a dopĺňať číslovanými dodatkami podpísanými oboma 
Zmluvnými stranami.

(4) 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 Bratislave, dňa . V Bratislave, dňa ....

Za Spoločnosť Za Fakultu

Ing. Vladimír Nestor prof. RhJDr. Daniel Ševčovič, DrSc.


