Vysoká škola DTI

Smernica č. R-1/2021

Kritériá pre priznanie motivačného štipendia pre študentov
Vysokej školy DTI za výsledky dosiahnuté v akademickom roku
2020/2021

Dubnica nad Váhom, máj 2021

Rektor Vysokej školy DTI (ďalej len „VŠ DTI”) v súlade s § 96a ods. 4 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) a v zmysle Čl. 3 ods. 6 Štipendijného poriadku Vysokej školy
DTI ustanovuje túto smernicu, ktorou sa upravujú kritériá a postup priznávania motivačného
štipendia pre študentov v bakalárskom a magisterskom štúdiu za výsledky dosiahnuté v
akademickom roku 2020/2021.

Článok 1
VŠ DTI priznáva študentom školy z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendiá
a) v zmysle § 96a ods. 1 písm. a) zákona v študijných odboroch určovaných v metodike
poľa § 89 ods. 8 zákona so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho
štúdia,
b) v zmysle § 96a ods. 1 písm. b) zákona.

Článok 2
1. Motivačné štipendium v zmysle § 96a ods. 1 písm. b) zákona sa priznáva za
a) vynikajúce plnenie študijných povinností a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v
oblasti štúdia,
b) dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti vedy, výskumu, vývoja alebo ďalšej
tvorivej odbornej činnosti.
2. Motivačné štipendium podľa odseku 1 sa môže priznať študentovi, ktorý v akademickom
roku 2020/2021 ukončil
a) prvý alebo druhý ročník bakalárskeho štúdia, alebo tretí ročník v externej forme
bakalárskeho štúdia, nemal v akademickom roku 2020/2021 prerušené štúdium a
zapísal sa do ďalšieho ročníka bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2021/2022,
b) prvý ročník magisterského štúdia alebo druhý ročník v externej forme magisterského
štúdia, nemal v akademickom roku 2020/2021 prerušené štúdium a zapísal sa do
ďalšieho ročníka magisterského štúdia v akademickom roku 2021/2022.

Článok 3
1. O priznaní motivačného štipendia rozhodne rektor. Priznanie motivačného štipendia nie je
nárokovateľné.
2. Návrh na priznanie motivačného štipendia v súlade s týmito kritériami podáva rektorovi
školy štipendijná komisia.
3. Predsedom štipendijnej komisie je prorektor pre vzdelávanie. Ďalších členov štipendijnej
komisie menuje rektor.
4. Návrh na priznanie motivačného štipendia podáva rektorovi štipendijná komisia tak, aby
štipendium mohlo byť priznané študentom najneskôr v mesiaci december 2021.

Článok 4
1. Celkový počet študentov, ktorým sa priznáva motivačné štipendium stanovuje predseda
štipendijnej komisie.
2. Po splnení podmienok určených touto smernicou môže byť študentovi priznané motivačné
štipendium z obidvoch dôvodov uvedených v článku 1.
3. Celkový objem finančných prostriedkov na motivačné štipendiá pre študentov VŠ DTI je
určený rozpisom dotácie zo štátneho rozpočtu na motivačné štipendiá pre vysoké školy na
rok 2021.

Článok 5
1. Vynikajúce plnenie študijných povinností študentom sa posudzuje nasledovne:
a) pre priznanie motivačného štipendia podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a) je základnou
podmienkou úspešné absolvovanie všetkých predmetov, ktoré si študent zapísal v
akademickom roku 2020/2021,
b) podmienkou je úhrada školného a poplatkov súvisiacich so štúdiom za akademický
rok 2020/2021 v stanovených termínoch,
c) základným kritériom pre priznanie motivačného štipendia podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a)
je vážený študijný priemer študenta za akademický rok 2020/2021.
2. Štipendijná komisia na základe ods. 1 pripraví návrh na priznanie štipendií podľa Čl. 2
ods. 1 písm. a).

Článok 6
1. Motivačné štipendium podľa Čl. 2 ods. 1 písm. b) možno priznať študentovi za
a) vynikajúci výsledok vo vedeckej, výskumnej alebo ďalšej tvorivej odbornej činnosti v
akademickom roku 2020/2021,
b) úspešnú reprezentáciu vysokej školy vo vedomostných súťažiach a šírenie dobrého
mena školy doma a v zahraničí v akademickom roku 2020/2021,
c) čin mimoriadnej morálnej hodnoty a významnosti v akademickom roku 2020/2021.
2. Štipendijná komisia na základe ods. 1 pripraví návrh na priznanie štipendií podľa Čl. 2
ods. 1 písm. b).

Táto smernica nadobúda účinnosť 19.05.2021
V Dubnici nad Váhom, 18.05.2021

prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
rektor

