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ÚPLNÉ ZNENIE
Pravidiel
pre priznávanie motivačného štipendia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave
v znení dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2013 a dodatku č. 2 zo dňa 22. apríla 2014

Článok 1
Všeobecné ustanovenie
(1)

Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) ustanovuje v súlade so
Štipendijným poriadkom Ekonomickej univerzity v Bratislave v znení neskorších dodatkov
tieto Pravidlá pre priznávanie motivačného štipendia študentom Ekonomickej univerzity
(ďalej len „pravidlá“).
Článok 2
Podmienky pre priznanie motivačného štipendia

(1)

Motivačné štipendium podľa článku 3 časť B ods. 1 písm. a) štipendijného poriadku EU
v Bratislave (ďalej len „poriadok“) priznáva dekan fakulty, ktorej bolo štipendium pridelené
podľa § 96a ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách tak, aby celkový počet študentov,
ktorým sa štipendium prizná, predstavoval najviac 50% z počtu študentov študijného odboru,
na ktorý boli prostriedky pridelené.

(2)

Podmienky pre priznávanie motivačného štipendia podľa článku 3 časť B ods. 1 písm. a)
Štipendijného poriadku EU v Bratislave (ďalej len „poriadok“) budú stanovené v roku, keď
Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
v metodike určí študijné odbory, ktorých študentom bude EU v Bratislave priznávať toto
štipendium.

(3)

Motivačné štipendium podľa článku 3 časť B ods. 1 písm. b) poriadku priznáva dekan fakulty,
pri celouniverzitných študijných programoch rektor EU v Bratislave tak, aby celkový počet
študentov, ktorým sa prizná motivačné štipendium predstavoval najviac 10% študentov EU
v Bratislave zapísaných na prvom a druhom stupni štúdia.

(4)

Motivačné štipendium podľa článku 3 časť B ods. 1 písm. b) poriadku za vynikajúce plnenie
študijných povinností priznáva dekan fakulty, pri celouniverzitných študijných programoch
rektor EU v Bratislave študentovi študijného programu v druhom roku štúdia alebo v ďalšom
roku štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom
roku, ak neštuduje študijný program tretieho stupňa a nemal počas predchádzajúceho
akademického roka prerušené štúdium.

(5)

Motivačné štipendium podľa článku 3 časť B ods. 1 písm. b) za vynikajúce plnenie študijných
povinností môže dekan fakulty, pri celouniverzitných študijných programoch rektor EU v
Bratislave priznať aj študentovi v prvom roku štúdia študijného programu druhého stupňa
štúdia ak tento študent ukončil posledný rok štúdia na prvom stupni štúdia na niektorej
z fakúlt EU v Bratislave, a to za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom
akademickom roku a nemal počas predchádzajúceho akademického roku prerušené štúdium.
Ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, pri priznávaní motivačného štipendia
podľa článku 3 časť B ods. 1 písm. a) poriadku sa postupuje tak, že sa študentovi v prvom
roku štúdia zohľadnia študijné výsledky z posledného roka štúdia na strednej škole. Ako
kritériá na priznanie motivačného štipendia podľa článku 3 časť B ods. 1 písm. a) sa
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primerane používajú rovnaké kritériá ako pri priznávaní motivačného štipendia podľa článku
3 časť B ods. 1 písm. b) uvedené v článku 2 ods. 6 – 10.
(6)

Na posúdenie plnenia študijných povinností sa používajú spôsoby uvedené v Študijnom
poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave.

(6)

Kritériom pre priznanie motivačného štipendia za vynikajúce plnenie študijných povinností je
vážený študijný priemer dosiahnutý v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému
roku, v ktorom sa štipendium priznáva.

(7)

Motivačné štipendium podľa článku 3 časť B ods. 1 písm. b) poriadku za dosiahnutie
vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti možno
priznať aj študentovi v prvom roku štúdia na 1. a 2. stupni štúdia. Motivačné štipendium
podľa tohto odseku sa priznáva obvykle v tom akademickom roku, v ktorom nastala
skutočnosť, za ktorú sa priznáva.

(8)

Ak dekan fakulty, pri celouniverzitných študijných programoch rektor EU v Bratislave prizná
motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu,
vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti podľa článku 3 časť B ods. 1 písm. b) poriadku,
zahrnie sa počet týchto študentov do celkového počtu študentov podľa článku 3 časť B ods. 3
poriadku, ktorým bude priznané motivačné štipendium.

(9)

Pri hodnotení plnenia študijných povinností postupujú jednotlivé fakulty, pri
celouniverzitných študijných programoch Ústav medzinárodných programov v zastúpení EU
v Bratislave, podľa týchto zásad:
a) motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností podľa článku 3
časť B ods. 1 písm. b) poriadku možno študentovi priznať iba vtedy, ak:
a1) v hodnotenom období splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo študijných
plánov, t. j. neprenáša z hodnoteného akademického roka žiadne z povinností
(skúšky ani zápočty), ktoré si v hodnotenom období zapísal, do prebiehajúceho
akademického roka, v ktorom sa štipendium vypláca,
a2) v hodnotenom období neprekračoval štandardnú dĺžku štúdia,
a3) v hodnotenom období nemal prerušené štúdium,
b) študentovi druhého alebo ďalšieho roka štúdia sa do priemerného prospechu
započítavajú aj predmety, ktoré absolvoval v hodnotenom období znovu, t.j. prenášal
ich z predchádzajúceho akademického roka,

(10) Motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu, vývoja,
umeleckej alebo športovej činnosti možno podľa článku 3 časť B ods. 1 písm. b) poriadku
priznať najmä za:
a) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti,
b) vynikajúce výsledky v celoškolskej, národnej alebo medzinárodnej súťaži ŠVOČ,
c) úspešnú reprezentáciu SR v umeleckých, športových alebo vo vedomostných
súťažiach,
d) úspešnú reprezentáciu EU v Bratislave v umeleckých, športových alebo vo
vedomostných súťažiach,
e) úspešnú reprezentáciu fakulty v umeleckých, športových alebo vo vedomostných
súťažiach,
f) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia.
(11) Spôsoby predkladania návrhov na motivačné štipendium priznané podľa článku 2 ods. 10
týchto pravidiel si upraví každá fakulta samostatne.
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(12) Každý návrh na priznanie motivačného štipendia podľa článku 2 ods.10 týchto pravidiel musí
byť zdôvodnený a doložený hodnoverným dokladom o dosiahnutí výsledku.
(13) Ak študent splnil podmienky pre priznanie motivačného štipendia podľa článku 2 ods. 10
písm. a) až písm. e) týchto pravidiel, môže z vlastnej iniciatívy predložiť hodnoverný doklad
o dosiahnutí výsledku dekanovi príslušnej fakulty, pri celouniverzitných študijných
programoch na Ústav medzinárodných programov EU v Bratislave.
(14) Konečné rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia prijíma
pri celouniverzitných študijných programoch rektor EU v Bratislave.

dekan

fakulty,

Článok 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Motivačné štipendium sa priznáva bez toho, aby študent o toto štipendium žiadal.
(2) Dekan fakulty, pri celouniverzitných študijných programoch rektor EU v Bratislave,
rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku motivačného
štipendia a odôvodnenie. Rozhodnutie je písomné.
(3) Podľa § 73, ods. 3, písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaznamenáva príslušná
fakulta, pri celouniverzitných študijných programoch Ústav medzinárodných programov
EU v Bratislave v zastúpení EU v Bratislave, údaje o poskytovaní motivačného štipendia
v registri študentov EU v Bratislave.
(4) Tieto pravidlá prerokoval a schválil Akademický senát Ekonomickej univerzity
v Bratislave dňa 14. 12. 2011.
(5) Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte Ekonomickej
univerzity v Bratislave a účinnosť dňom 1. januára 2012 a sú platné pre všetky fakulty EU
v Bratislave.
(6) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto pravidiel strácajú platnosť Pravidlá pre priznávanie
motivačného štipendia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 10. 12.
2007.
(7) Dodatok č. 1 k Pravidlám pre priznávanie motivačného štipendia študentom Ekonomickej
univerzity v Bratislave prerokoval a schválil Akademický senát Ekonomickej univerzity
v Bratislave dňa 29. 4. 2013. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1. 6. 2013.
(8) Dodatok č. 2 k Pravidlám pre priznávanie motivačného štipendia študentom EU v
Bratislave prerokoval a schválil Akademický senát EU v Bratislave dňa 22. 4. 2014.
Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte EU v Bratislave.

.......................................................
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc..
predseda AS EU v Bratislave

..............................................................
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
rektor EU v Bratislave
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