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Materiál schválený na zasadnutí AS PF UPJŠ dňa 5. 4. 2017  
  



  Čl. 1 Úvodné ustanovenia  
1. Motivačné odborové štipendiá sa poskytujú v súlade s §96a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, metodikou rozpisu dotácií zo štátneho 
rozpočtu verejným vysokým školám (ďalej len metodika MŠVVaŠ SR) a Čl. 4 Štipendijného 
poriadku UPJŠ v Košiciach.  

2. Motivačné odborové štipendiá sa poskytujú vo vybraných študijných odboroch, na základe 
zoznamu zverejneného v metodike MŠVVaŠ SR pre príslušný rok.  

3. Celková výška dotácie je odvodená od počtu študentov vo vybraných študijných odboroch (v 
prípade učiteľských a medziodborových študijných programov vo vybraných predmetoch, a to 
polovičným počtom). Vybrané odbory a vybrané predmety sú dané metodikou MŠVVaŠ SR.  

4. Použitie finančných prostriedkov je účelovo viazané na študentov vo vybraných študijných 
odboroch.  

 
Čl. 2 Rozpis dotácie  

1. Dotácia sa poskytuje študentom prvých dvoch stupňov denného štúdia vybraných študijných 
odborov.  

2. Pre účel rozpisu dotácie motivačných odborových štipendií na PF UPJŠ sú študenti rozdelení 
do piatich skupín:  
a.) študenti 1. roku bakalárskeho stupňa štúdia,  
b.) študenti 2. – 3. roku bakalárskeho stupňa medziodborového štúdia,  
c.) študenti 2. – 3. roku bakalárskeho stupňa jednoodborového štúdia,  
d.) študenti 1. – 2. roku magisterského stupňa jednoodborového štúdia,  
e.) študenti 1. – 2. roku štúdia učiteľstva akademických predmetov.  

3. Celková dotácia, poskytnutá na motivačné odborové štipendiá pre PF UPJŠ, sa rozpíše medzi 
skupiny definované v ods. 2 úmerne k počtu študentov v týchto skupinách k 31. 
októbru akademického roka, za ktoré sa štipendium vypláca a v súlade s metodikou MŠVVaŠ 
SR pre príslušný rok. V prípade medziodborového a učiteľského štúdia (Čl. 2, ods. 2, pís. b. e.) 
sa v súlade s metodikou MŠVVaŠ SR zohľadňujú len študenti študijných programov vo 
vybraných predmetoch, a to polovičným počtom.  

4. V prípade jednoodborových študijných programov podľa Čl. 2, ods. 2, pís. c,d, sa dotácia 
odvodená podľa Čl. 2, ods. 3 ďalej rozpíše medzi študijné odbory úmerne k počtu študentov 
zapísaných na tieto odbory k 31. októbru akademického roka, za ktorý sa štipendium vypláca. 
Študenti odborov biológia a všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií sa pre tento účel 
zjednocujú do jednej skupiny. 

   

Čl. 3 Prideľovanie odborového motivačného štipendia  
 

1. Pri rozhodovaní o pridelení odborového motivačného štipendia sa zohľadnia študijné výsledky 
z predchádzajúceho roku štúdia.  

2. U študentov študijného programu prvého stupňa v prvom roku štúdia (Čl. 2, ods. 2, pís. a) sa 
zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole (študijný priemer 
výsledkov polročného a koncoročného vysvedčenia posledného roku štúdia na strednej 
škole).  Na základe dosiahnutých študijných výsledkov sa vytvoria poradovníky študentov. 
Poradovníky začínajú študentami, ktorí dosiahli najlepšie študijné výsledky. 

3. V prípade rovnosti výsledkov na strednej škole (Čl. 3, ods. 2) sa zohľadní lepší študijný priemer 
z prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky.  



4. U skupín študentov definovaných v Čl. 2, ods. 2 pís. b.) až e.) a Čl. 2, ods. 4 sa pri prideľovaní 

štipendia zohľadní vážený študijný priemer (ďalej len VŠP) z povinných a povinne voliteľných 

predmetov v predchádzajúcom roku štúdia.  

5. Na základe VŠP (Čl. 3, ods. 4) sa v rámci jednotlivých skupín študentov vytvoria poradovníky 

študentov. Poradovníky začínajú študentami, ktorí dosiahli najlepšie študijné výsledky.  

6. V prípade rovnosti VŠP (Čl. 3, ods. 5) sa zohľadní ďalšie z nasledujúcich kritérií:  

a.) vyšší počet získaných kreditov, 

b.) počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetu, 
c.) kvalita dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch  
d) umiestnenie na medzinárodnej, národnej, fakultnej úrovni ŠVOČ,  
e) aktivity prospešné pre univerzitu alebo fakultu (práca v univerzitnom, fakultnom senáte, 
študentskej rade, ŠIR a pod.).  

7. Na základe zostaveného poradovníka pre skupinu študentov podľa Čl. 3, ods. 2 a 3,  je 

štipendium vyplatené prvým 50 % študentov v rovnakej výške tak, aby celková suma 

vyplatených štipendií pre túto  skupinu študentov predstavovala čiastku pridelenú  skupine 

podľa Čl. 2, ods. 3. Štipendium sa prideľuje len študentom vo vybraných odboroch. 

8. Pre skupinu študentov podľa Čl. 2, ods. 2 pís. b.) až e.) a Čl. 2 ods. 4 sa určí pre jednotlivé 

skupiny hranica VŠP pre priznanie odborového motivačného štipendia. Hranica sa určí ako 

priemer hraníc VŠP dosiahnutých 20 percentami najlepších študentov v danej skupine 

študentov v posledných troch akademických rokoch. 

9. Hranicu pre nasledujúci akademický rok podľa ods. 8 fakulta zverejní prostredníctvom 

akademického informačného systému najneskôr do 30. novembra prebiehajúceho 

akademického roka.  

10. Na základe hranice VŠP stanovenej podľa Čl. 3, ods. 8 a poradovníkov študentov podľa Čl. 3 

ods. 5 sa určí v počet študentov, ktorým bude v jednotlivých skupinách priznané motivačné 

odborové štipendium. 

11. Výška štipendia pre študentov v skupinách podľa Čl. 2, ods. 4 sa určí ako podiel pridelenej 

dotácie pre príslušnú skupinu študentov a počtu študentov danej skupiny podľa Čl.3 ods. 11. 

12. Študentom v skupinách podľa Čl. 2 ods. 2, pís. b.) a e.) sa pri prideľovaní štipendia zohľadní 

počet vybraných predmetov podľa metodiky MŠVVaŠ SR, a to polovičným počtom.  

 

Čl.4 Priznanie odborového motivačného štipendia 

1. O priznanie motivačného odborového štipendia študent nežiada. Štipendium sa poskytuje bez 
podania žiadosti, keď študent splní kritériá podľa tejto smernice. Výnimku tvoria študenti v 
prvom roku štúdia študijného programu druhého stupňa, ktorí absolvovali bakalárske štúdium 
na inej vysokej škole. Takíto študenti musia o priznanie odborového motivačného štipendia 
požiadať a doložiť listiny preukazujúce splnenie kritérií na jeho priznanie najneskôr do 15. 
októbra kalendárneho roka.  

2. Rozhodnutie o priznaní štipendia sa zašle študentom písomne s uvedením výšky priznaného 

štipendia.  

3. Na štipendium nemajú nárok študenti ktorí:  

a.) poberali motivačné odborové štipendium v príslušnom roku štúdia príslušného stupňa 
vysokoškolského vzdelávania 

b.) študovali ten istý študijný program a boli vylúčení v predchádzajúcich troch rokoch 
pre neprospech alebo štúdium zanechali,  

c.) ktorí mali v predchádzajúcom akademickom roku prerušené štúdium,  



d.) ktorí boli v predchádzajúcom akademickom roku, alebo v akademickom roku kedy sa 
štipendium priznáva, v nadštandardnej dĺžke štúdia,  

e.) ktorí v predchádzajúcom akademickom roku získali menej ako 40 kreditov. 
 

Čl. 5 Prechodné ustanovenia 
1. Pre Akademický rok 2017/2018 sa hranica VŠP podľa Čl. 3 ods. 9 zverejní do 30.4.2017 
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