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FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
PRAVIDLÁ NA PRIDEĽOVANIE MOTIVAČNÝCH ŠTIPENDIÍ
NA FPV UMB
Na základe správy o výsledku vnútornej finančnej kontroly na mieste zameranej na
poskytovanie motivačných štipendií v AR 2014/2015 č. sp. 418-2016-R-SR č.z. 13334/2016
boli vypracované podrobné pravidlá na prideľovanie motivačných štipendií na fakulte s cieľom
dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona a metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám pre daný kalendárny rok pre prideľovanie motivačných štipendií.
Pravidlá ma prideľovanie motivačných štipendií boli vypracované v súlade s/so:
 zákonom č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
 metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám pre rok
2016,
 Štipendijným poriadkom UMB s účinnosťou od 1. apríla 2016.

1. FPV UMB môže priznať študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné
štipendium:
a) v študijných odboroch určovaných metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na príslušný akademický rok (ďalej len „metodika“)
podľa § 89 ods. 8 zákona o vysokých školách;
b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku
v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
2. Motivačné štipendium pre študentov vo vybraných študijných odboroch podľa odseku
1 písm. a):
a. vychádza z analýz a prognóz vývoja trhu práce so zohľadnením výsledkov
z predchádzajúceho štúdia. Ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa,
v prvom roku štúdia, zohľadnia sa mu študijné výsledky z posledného roku štúdia
na strednej škole (koncoročné vysvedčenie).
b. sa priznáva najviac 50 % študentov určeného študijného odboru fakulty.
3. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku
v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa obvykle
priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo
najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa príslušný akademický rok končí.
Štipendium možno priznať za ten istý výsledok v činnosti alebo v súťaži len raz.
a. Za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom
roku sa motivačné štipendium priznáva študentovi študijného programu v druhom
alebo v ďalšom roku štúdia.
b. Vynikajúce plnenie študijných povinností sa posudzuje na základe váženého
študijného priemeru. Podkladom pre získanie hodnôt váženého študijného priemeru
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je výhradne Akademický informačný systém (AIS). V prípade rovnakého váženého
študijného priemeru sa poradie študentov určuje podľa ďalších kritérií:
i.
študijný priemer,
ii. väčší počet získaných kreditov za posudzovaný akademický rok.
c. Výška motivačného štipendia a počet študentov, ktorým sa prizná motivačné
štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností, sa každoročne určí podľa
metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám pre daný
kalendárny rok.
d. Motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu,
vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa na základe rozhodnutia grémia
dekana/dekanky vychádzajúc z návrhov z katedier prizná v súlade s týmito
kritériami:
i. publikačná činnosť,
ii. zapojenosť v grantových schémach,
iii. účasť na medzinárodných a domácich vedeckých seminároch,
konferenciách a iných podujatiach,
iv. participácia na výučbovej a vedecko-výskumnej činnosti katedry,
v. aktívna spolupráca s praxou.
e. Motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia
a v oblasti výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa v súčte priznáva
najviac 10 % študentov fakulty.
Motivačné štipendium sa priznáva aj študentovi, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej
republike, ak splnil určené podmienky.
Motivačné štipendium sa priznáva študentom v dennej forme štúdia, ktorí nie sú
študentmi študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.
Motivačné štipendium sa nepriznáva študentovi, ktorý v posudzovanom období
prekročil štandardnú dĺžku štúdia.
Motivačné štipendium sa nevypláca študentovi, ktorý v čase priznania a vyplatenia
motivačného štipendia má prerušené štúdium, aj napriek tomu, že v posudzovanom
období rozhodujúcom pre priznanie motivačného štipendia spĺňal kritéria na získanie
motivačného štipendia.
Motivačné štipendium sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal. Študentovi, ktorému
sa prizná motivačné štipendium, vydá dekan/dekanka fakulty osobitné rozhodnutie
s odôvodnením priznania štipendia.
Fakulta je povinná zverejniť zoznam študentov, ktorým sa štipendium v príslušnom
akademickom roku priznalo.
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