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DODATOK Č. 2
K PRAVIDLÁM PRE PRIZNÁVANIE MOTIVAČNÉHO ŠTIPENDIA
ŠTUDENTOM EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) sa
podľa § 9 ods. 1 písm. b) a
§ 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých
školách“) uzniesol na tomto dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa úplné znenie Pravidiel pre
priznávanie motivačného štipendia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len
„pravidlá“).

1.

V článku 2 sa odsek 1 mení takto:
„(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.

V článku 2 sa na koniec odseku 5 dopĺňa veta:
„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 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.“

3.

V článku 3 sa za odsek 7 dopĺňa odsek 8, ktorý znie:
„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.

Tento dodatok č. 2 prerokoval a schválil Akademický senát EU v Bratislave dňa 22. 4. 2014
Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte EU
v Bratislave.
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