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Smernica dekana PF UPJŠ  
k realizácii Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach v súvislosti s prideľovaním  

motivačných štipendií pre študentov vo vybraných študijných odboroch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál schválený na zasadnutí AS PF UPJŠ dňa 27. 11. 2019  



Čl. 1 Úvodné ustanovenia 

1. Motivačné štipendiá pre študentov vo vybraných študijných odboroch (ďalej len motivačné odborové 
štipendium) sa poskytujú v súlade s §96 a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, s metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám (ďalej len metodika MŠVVaŠ SR) a Čl. 4 ods. 1. a) Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach. 

2. Motivačné odborové štipendium sa poskytuje na základe zoznamu vybraných študijných odborov 
zverejneného v metodike MŠVVaŠ SR pre príslušný rok. 

3. Celková výška dotácie je odvodená od počtu študentov vo vybraných študijných odboroch (v prípade 
učiteľských 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 motivačného odborového štipendia na PF UPJŠ sú študenti posudzovaní podľa 
študijných programov jednoodborového, medziodborového a učiteľského štúdia a rokov štúdia. 

3. Pre účel rozpisu dotácie sa študenti vybraných odborov jednoodborového štúdia okrem chémie 
a geografie zjednocujú do jednej skupiny: 

a) fyzika a biofyzika 
b) informatika, aplikovaná informatika 
c) matematika, ekonomická a finančná matematika 
d) biológia, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 

4. U medziodborových a učiteľských programov je každý vybraný odbor posudzovaný samostatne, v rámci 
všetkých existujúcich študijných programov v kombinácii daného odboru a v príslušnom roku štúdia. 

5. Študentom medziodborového a učiteľského štúdia sa priznáva motivačné odborové štipendium, ak 
splnia stanovené podmienky pre aspoň jeden z vybraných predmetov svojho študijného odboru. 

6. Motivačné odborové štipendium je vyplácané na všetkých vybraných odboroch v jednotnej výške. 

 

Čl. 3 Prideľovanie motivačného odborového štipendia 

1. Pri prideľovaní motivačného odborového štipendia sú použité zoznamy študentov zapísaných na 
vybrané odbory k 31. októbru akademického roka, v ktorom sa štipendium vypláca. 

2. Pri prideľovaní motivačného odborového štipendia sa zohľadní vážený študijný priemer (ďalej len VŠP) 
z povinných a povinne voliteľných predmetov v predchádzajúcom roku štúdia. 

3. Študenti druhého stupňa v prvom roku štúdia sú posudzovaní podľa výsledkov štúdia svojho študijného 
programu v poslednom ročníku štandardnej dĺžky bakalárskeho štúdia. 

4. Pre každú skupinu podľa Čl.2, ods. 2, 3 a 4 sa určí hraničný VŠP pre priznanie motivačného odborového 
štipendia. Hraničný VŠP sa určí ako priemer hraníc VŠP dosiahnutých 20 % najlepších študentov v danej 
skupine podľa Čl.2, ods. 2, 3 a 4 v posledných troch akademických rokoch predchádzajúcich 
akademickému roku, v ktorom sa štipendium vypláca. 

5. Hraničný VŠP pre priznanie motivačného odborového štipendia u žiadnej skupiny podľa Čl.2, ods. 2, 3 a 4 
nesmie byť vyšší ako 1,8. 

6. U študentov prvého stupňa v prvom roku štúdia sa zohľadní študijný priemer výsledkov polročného a 
koncoročného vysvedčenia posledného roku štúdia na strednej škole. 

7. U študentov prvého stupňa v prvom roku štúdia, ktorí dosiahli na strednej škole významné úspechy 
v súťažiach organizovaných v odbore v zmysle Pravidiel prijímacieho konania na bakalársky stupeň 
štúdia na PF UPJŠ v príslušnom akademickom roku, sa zaráta študijný priemer 1,0. 



8. U študentov prvého stupňa v prvom roku štúdia sa na základe dosiahnutých študijných výsledkov 
vytvoria poradovníky študentov v rámci skupín jednoodborového štúdia podľa Čl.2, ods. 3 
a medziodborového štúdia podľa Čl.2, ods. 4. Poradovníky začínajú študentami, ktorí dosiahli najlepšie 
študijné výsledky. 

9. U študentov prvého stupňa v prvom roku štúdia sa určia hraničné študijné priemery v rámci skupín 
jednoodborového štúdia podľa Čl.2, ods. 3 a medziodborového štúdia podľa Čl.2, ods. 4. Hraničný 
študijný priemer sa určí ako priemer hraníc študijných priemerov získaných 20 % najlepších študentov v 
danej skupine v posledných troch akademických rokoch predchádzajúcich akademickému roku, v ktorom 
sa štipendium vypláca. 

10. Na základe hraničných VŠP, hraničných študijných priemerov a poradovníkov študentov v každej skupine 
podľa Čl.2, ods. 2, 3 a 4 sa určí celkový počet študentov, ktorým bude priznané motivačné odborové 
štipendium. 

11. Výška štipendia sa určí ako podiel pridelenej dotácie a celkového počtu študentov, ktorým bolo priznané 
motivačné odborové štipendium. 

12. Hraničné študijné priemery u študentov prvého stupňa v prvom roku štúdia pre nasledujúci akademický 
rok podľa ods. 6, 7 a 9 fakulta zverejní prostredníctvom akademického informačného systému najneskôr 
do 31. marca prebiehajúceho akademického roka. 

13. Hraničné VŠP pre nasledujúci akademický rok podľa ods. 2 a 3 fakulta zverejní prostredníctvom 
akademického informačného systému najneskôr do 31. októbra prebiehajúceho akademického roka.  
Pre akademický rok 2020-2021 je táto lehota posunutá na 15.12.2019. 

 

Čl.4 Priznanie motivačného odborového štipendia 

1. O priznanie motivačného odborového štipendia študent nežiada. Štipendium bude poskytnuté 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 po vyzvaní požiadať a doložiť 
listiny preukazujúce splnenie kritérií na jeho priznanie najneskôr do 15. októbra kalendárneho roka.  

2. Rozhodnutie o priznaní štipendia sa oznamuje študentom prostredníctvom akademického informačného 
systému najneskôr do 31. októbra prebiehajúceho akademického roka. 

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) mali v predchádzajúcom akademickom roku prerušené štúdium, 
d) boli v predchádzajúcom akademickom roku, alebo v akademickom roku kedy sa štipendium priznáva, 

v nadštandardnej dĺžke štúdia, 
e) v predchádzajúcom akademickom roku získali menej ako 40 kreditov, ak nešlo o posledný rok 

bakalárskeho štúdia. 

4. Na výnimku znenia ods. 3d) majú nárok študenti z dôvodu účasti na akademickej mobilite v rámci 
výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto výmenného programu. 
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