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Metodický pokyn
k priznávaniu motivačného štipendia na Technickej univerzite v Košiciach
Článok 1
Základné ustanovenia
1.

Tento metodický pokyn (ďalej len „MP“) sa vydáva v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 7
Štipendijného poriadku Technickej univerzity v Košiciach.

2.

Účelom tohto MP je zabezpečiť jednotný postup pri priznávaní motivačných štipendií
z prostriedkov štátneho rozpočtu na Technickej univerzite v Košiciach (ďalej len „TUKE“).

3.

Týmto MP sa určujú cieľové skupiny študentov, ktorým bude priznané motivačné štipendium
podľa § 3 ods. 2 Štipendijného poriadku TUKE, ako aj výška motivačných štipendií podľa § 5 ods.
4 až 7 Štipendijného poriadku TUKE.
Článok 2
Druhy štipendií

1.

TUKE priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium:
a) v študijných odboroch určených v metodike podľa § 89 ods. 8 zákona so zohľadnením
študijných výsledkov predchádzajúceho štúdia (tzv. „odborové“ motivačné štipendium)1,
b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti
štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
Článok 3
Priznávanie motivačných štipendií z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 96a ods. 1 písm. a)
„Odborové“ motivačné štipendium

1.

2.

3.
4.

1

Štipendium podľa § 96a ods. 3 zákona a podľa § 3 ods. 2 písm. a) Štipendijného poriadku TUKE
sa priznáva najviac 50 percentám študentov študijných programov 1. a 2. stupňa v dennej forme
štúdia vo vybraných študijných odboroch1.
Štipendiá je možné priznať len študentovi, ktorý študuje vo vybranom študijnom odbore
a koeficient uplatniteľnosti absolventov (ďalej len KAP) pre TUKE má vyššiu hodnotu, ako je
hodnota každoročne uvedená v metodike2. KAP je odvodený od počtu absolventov vysokej školy
v dennej forme štúdia a počtu evidovaných nezamestnaných absolventov príslušného študijného
odboru podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len UPSVAR).
Priemerná výška štipendia je 1000 EUR. Konkrétnu výšku štipendií stanoví rektor jednotne pre
všetky fakulty pre každý akademický rok.
Počty študentov TUKE vo vybraných študijných odboroch sa určia na základe aktuálnych údajov
v Modulárnom akademickom informačnom systéme TUKE (ďalej len IS). O počtoch študentov
a výške pridelených finančných prostriedkov na vyplatenie štipendií sú dekani fakúlt informovaní
písomne. Prerozdelenie prostriedkov pridelenej štátnej dotácie na fakulty vykoná prorektor
pre vzdelávanie podľa počtu študentov, ktorí majú na štipendium nárok.

Zoznam študijných odborov je každoročne uverejňovaný v prílohe dokumentu „Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám“, ktorú vydáva MŠVVaŠ SR.
2
„Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám“, ktorú vydáva MŠVVaŠ SR.
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6.
7.
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Fakulty vytvoria zoznamy študentov, ktorí majú nárok na štipendium. O poradí študenta v rebríčku
rozhoduje vážený študijný priemer definovaný vo Vyhláške MŠVVaŠ SR o kreditovom systéme
štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z. za predchádzajúci akademický rok. Pre študentov prvého
ročníka bakalárskeho štúdia sa berie do úvahy rebríček z prijímacieho konania.
Motivačné štipendium sa neposkytuje zahraničným študentom.
Štipendiá za predchádzajúci akademický rok sa vyplácajú do konca kalendárneho roka.
Štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Štipendium podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e) Štipendijného poriadku TUKE sa priznáva najviac
10 percentám študentov študijných programov 1. a 2. stupňa, u ktorých môže vzniknúť nárok
na toto štipendium.
Výška štipendia sa stanovuje v zmysle § 5 Štipendijného poriadku TUKE. V súlade s ustanovením
§ 5 ods. 10 Štipendijného poriadku TUKE určí rektor základ pre výpočet výšky štipendia H na
príslušný akademický rok. Základ pre výpočet výšky štipendia H musí byť v rozsahu 1 – 1,5 násobku
základu na určenie školného na príslušný akademický rok podľa § 92 ods. 1 zákona.
TUKE poskytuje štipendium študentom študujúcim v tých formách štúdia a v tých študijných
programoch, na ktoré dostala dotáciu (denná forma, externá forma, štúdium v slovenskom jazyku,
štúdium v cudzom jazyku).
Počty študentov TUKE, ktorí majú nárok na štipendium sa určia na základe aktuálnych údajov v IS.
O počtoch študentov a výške pridelených finančných prostriedkov na vyplatenie štipendií sú
dekani informovaní písomne. Prerozdelenie prostriedkov pridelenej štátnej dotácie na fakulty
vykoná prorektor pre vzdelávanie podľa počtu študentov, ktorí majú nárok na štipendium.
Fakulty vytvoria zoznamy študentov, ktorí majú nárok na štipendium. O poradí študenta v rebríčku
rozhoduje vážený študijný priemer za hodnotené obdobie definovaný vo Vyhláške MŠVVaŠ SR
o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z. Hodnoteným obdobím je
predchádzajúci akademický rok.
Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka inžinierskeho štúdia nemajú nárok
na štipendium podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e) Štipendijného poriadku TUKE.
Štipendium sa vypláca len študentom, ktorí spĺňajú podmienky § 5 ods. 4 Štipendijného poriadku
TUKE.
Pri priznávaní štipendia podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e) Štipendijného poriadku TUKE sa postupuje
v súlade s § 5 Štipendijného poriadku TUKE.

