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Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Motivačné štipendium sa na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (ďalej len
„fakulta“) poskytuje na základe §96a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
2. Motivačné štipendium sa priznáva ako:
a)

prospechové štipendium – za vynikajúce plnenie študijných povinností,

b)

mimoriadne štipendium – podpora na dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia,
výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

3. Motivačné štipendium sa priznáva najviac desiatim percentám študentov v študijných programoch
v dennej forme štúdia okrem študijných programov tretieho stupňa. V kalendárnom roku 2018 je
možné priznať motivačné štipendium 57 študentom v dennej forme štúdia.
4. V rozhodnutí dekanky o priznaní motivačného štipendia sa uvádza výška štipendia a odôvodnenie
priznania. Toto štipendium nie je nárokovateľné a študent nežiada o jeho priznanie.
Článok 2
Prospechové štipendium
1. Prospechové štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa priznáva študentom v druhom
a ďalšom roku štúdia na základe dosiahnutých študijných výsledkov v predchádzajúcom akademickom
roku. Študentom druhého stupňa sa v prvom roku štúdia na základe výsledkov z predchádzajúceho
akademického roka priznáva štipendium podľa čl. 4 ods. 2 Štipendijného poriadku SPU len v prípade,
že prvý stupeň štúdia riadne skončili na SPU.
2. Prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na motivačné štipendium sa rozdelia na jednotlivé fakulty SPU
podľa počtu študentov (prvého a druhého stupňa) príslušnej fakulty v dennej a v externej forme štúdia.
Časť prostriedkov zostáva vo fonde rektora určenom na motivačné štipendium. Pre rok 2018 je toto
percento stanovené vo výške 5%.
3. Prospechové štipendium podľa ods. 1 sa priznáva v mesiaci apríl roku 2018.
4. Prospechové štipendium bude priznané študentom študujúcim v dennej forme štúdia v dvoch výškach,
a to prvej polovici najlepších (vrátane) vo výške 470,- € (slovom: štyristosedemdesiat Eur) a druhej
polovici najlepších vo výške 370,- € (slovom: tristosedemdesiat Eur).
5. Prospechové štipendium nie je možné priznať študentovi:
a)

ktorý mal počas predchádzajúceho akademického roka prerušené štúdium,

b)

ktorý nemal v predchádzajúcom akademickom roku splnené všetky študijné povinnosti
vyplývajúce zo študijného plánu,

c)

ktorému bolo v predchádzajúcom akademickom roku uložené disciplinárne opatrenie,

d)

ktorý neštudoval na SPU počas celého akademického roka v predchádzajúcom akademickom
roku.
Článok 3
Posudzovanie plnenia študijných povinností

1.

Plnenie študijných povinností študentom sa na fakulte posudzuje:
a)

úspešným absolvovaním všetkých študijných predmetov zaradených do študijného plánu,
ktoré si študent zapísal v hodnotenom akademickom roku štúdia,

b)

pod úspešným absolvovaním študijných predmetov, podľa písmena a), sa rozumie splnenie
študijných povinností určených študijným plánom, to znamená ukončenie predmetov
predpísaným spôsobom, skúškou alebo zápočtom.

2.

Ďalšie plnenie študijných povinností študentom sa na fakulte posudzuje:
a)

kvalitou dosiahnutých študijných výsledkov v predmetoch podľa ods. 1,

b)

kvalita dosiahnutých študijných výsledkov sa hodnotí váženým študijným priemerom
evidovaným v UIS.

3.

Fakulta na účely posúdenia plnenia študijných povinností vytvára skupiny študentov podľa stupňov
štúdia a podľa študijných programov. Počet študentov, ktorým sa prizná štipendium závisí od počtu
študentov študujúcich v jednotlivých stupňoch štúdia a v jednotlivých študijných programoch.
Článok 4
Mimoriadne štipendium

1.

Mimoriadne štipendium možno priznať študentovi študujúcemu v dennej forme štúdia, ktorý
neštuduje študijný program tretieho stupňa, za:
a)

vynikajúci výsledok vo vedeckej a výskumnej činnosti, v umeleckej činnosti alebo v športovej
činnosti,

b)

úspešnú reprezentáciu fakulty, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre alebo
Slovenskej republiky v umeleckých, športových alebo vedomostných súťažiach,

c)

iné aktivity a záujmové činnosti, súvisiace s rozvojom fakulty a tvorivou činnosťou študentov,

d)

vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia sa prizná štipendium študentom,
ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním, v každom študijnom programe a stupni štúdia,

e)

mimoriadne kvalitnú diplomovú prácu študenta – pochvalné uznanie dekana, pričom sa
štipendium prizná len za jednu najlepšiu prácu v každom študijnom programe.

2.

O priznanie mimoriadneho štipendia v zmysle článku 4, písm. d, e študent nežiada.

3.

Študentovi sa priznáva mimoriadne štipendium v zmysle článku 4, pís. a, b, c na základe predloženej
žiadosti v zmysle prílohy 1.

4.

Mimoriadne štipendium sa obvykle priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za
ktorú sa priznáva, alebo najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom príslušný akademický rok
končí.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 12. marca 2018.

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
dekanka

Príloha 1
Žiadosť o mimoriadne štipendium pre bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia
v zmysle článku 4 písm. a) b) c)

I.

Žiadateľ o mimoriadne štipendium

Údaje o žiadateľovi:
Meno, priezvisko, tituly žiadateľa:
Telefónne číslo:
E-mail:
Študijný program:
Rok štúdia:
Stupeň štúdia:

II.

Ciele

Opíšte, aké ciele chcete dosiahnuť prostredníctvom poskytnutého štipendia. Odporúčame, aby ste sa vyhli
príliš veľkému počtu cieľov. Dbajte o to, aby vaše ciele boli čo najkonkrétnejšie a reálne dosiahnuteľné.

III.

Aktivity

Opíšte ako chcete dosiahnuť cieľ (ciele) – konkrétne, stručne a jasne opíšte hlavné aktivity, ktoré je potrebné
zrealizovať na dosiahnutie cieľa (cieľov).

IV.

Výsledky/Výstupy

Opíšte, čo bude Vaším výsledkom. Akú zmenu, zlepšenie chcete dosiahnuť? Podľa čoho budete vedieť, či je
výsledok realizácie úspešný?

V.

Celková doba trvania a časový harmonogram

Opíšte naplánovaný časový harmonogram jednotlivých aktivít.

VI.

Čiastka požadovaná zo zdrojov mimoriadneho štipendia

Požadovaná je nasledovná celková suma (EUR):

VII.

Rozpočet a odôvodnenie výdavkov

Položka (napr.)

Suma

Cestovné výdavky
Ubytovanie
Materiál
Vložné
SPOLU:

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé:

Dátum:

Stanovisko prodekanky pre vzdelávaciu činnosť:

Rozhodnutie dekanky fakulty:

Podpis žiadateľa:

