Vysoká škola DTI

Štipendijný poriadok
Vysokej školy DTI

Dubnica nad Váhom, 2017

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Štipendijný poriadok Vysokej školy DTI (ďalej len „štipendijný poriadok“) v nadväznosti
na zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Štatút Vysokej školy DTI (ďalej len
„štatút“) a Študijný poriadok Vysokej školy DTI (ďalej len „študijný poriadok“) upravuje
podrobnosti poskytovania štipendií študentom Vysokej školy DTI (ďalej len „VŠDTI“
alebo „vysoká škola“).
Článok 2
Zdroje prostriedkov na štipendiá
1. Vysoká škola poskytuje študentom štipendiá:
a) z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,
b) z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu.
Článok 3
Priznávanie štipendií
1. Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa poskytujú sociálne a motivačné štipendiá.
Poskytovanie štipendií z prostriedkov štátneho rozpočtu upravujú ustanovenia § 96 a
§ 96a zákona.
2. Na sociálne štipendium má študent právny nárok za predpokladu splnenia podmienok na
jeho priznanie. Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a okruhu
s ním spoločne posudzovaných osôb. Hranica príjmu na vznik nároku na sociálne
štipendium a výška sociálneho štipendia sa odvodzuje od súm životného minima určených
všeobecne záväzným právnym predpisom.
3. Príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium, okruh spoločne
posudzovaných osôb, hranicu príjmu a vznik nároku na sociálne štipendium, jeho výšku
pre jednotlivé formy štúdia a ďalšie podrobnosti o priznávaní sociálneho štipendia
ustanovuje Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho
štipendia študentom vysokých škôl.
4. Priznávanie štipendií z vlastných zdrojov vysokej školy sa riadi ustanovenia § 97 zákona.
5. Štipendiá sa priznávajú maximálne na dobu jedného akademického roku a ich výplata
musí byť zaručená objemom finančných prostriedkov, ktoré má vysoká škola na výplatu
štipendií k dispozícií.
6. Kritériá pre priznanie motivačného štipendia upraví rektor smernicou.
Článok 4
Študentské pôžičky
1. Študentom sa poskytujú pôžičky z fondu na podporu vzdelávania v zmysle zákona č.
396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania.
2. Vysoká škola môže svojim študentom poskytovať pôžičky zo štipendijného fondu.

3. O priznaní pôžičky na žiadosť študenta rozhoduje rektor na základe kritérií schválených
akademickým senátom vysokej školy.
Článok 5
Výplata štipendií
1. Výplata štipendií sa uskutočňuje vo výplatných termínoch určených vysokou školou.
Pokiaľ si študent neprevezme štipendium v určenom výplatnom termíne, môže tak urobiť
v ďalšom výplatnom termíne.
2. Výplatu štipendií zabezpečuje ekonomický útvar rektorátu.
3. Výplata štipendií sa zastavuje ak študent štúdium prerušil, ukončil alebo bol vylúčený zo
štúdia. Výplata štipendií podľa článku 3 ods. 4 sa pozastaví aj v prípade, ak bolo voči
študentovi začaté disciplinárne konanie.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Tento štipendijný poriadok bol schválený dňa 27.9.2017 Správnou radou VŠDTI po jeho
predcházajúcom prerokovaní v Akademickom senáte VŠDTI.
2. Tento štipendijný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1.10.2017.
3. Dňom účinnosti tohto štipendijného poriadku sa zrušuje predchádzajúci štipendijný
poriadok.

doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD., MBA, LL.M
predseda Správnej rady Vysokej školy DTI

prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc., MBA, LL.M
predseda Akademického senátu Vysokej školy DTI

doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
rektor Vysokej školy DTI

