SMERNICA č. 5/2015
Úplné znenie
v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.10. 2015

Štipendijný poriadok
pre priznávanie štipendií Vysokej školy medzinárodného
podnikania ISM Slovakia v Prešove

2015
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Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Štipendijný poriadok Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
( ďalej len VŠMP ISM) je vnútorným predpisom vysokej školy vydaným v zmysle § 48 ods.1
písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a ustanovuje Pravidlá pre priznanie štipendií študentom VŠMP ISM (ďalej len
„pravidlá“)
(2) Štipendijný poriadok je vydaný v súlade s § 94 až 97 zákona o VŠ a štatútu VŠMP ISM a
upravuje poskytovanie štipendií bakalárskych, magisterských študijných programov, ktoré
uskutočňuje VŠMP ISM.
(3) Študentom môžu byť priznané štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu:
a) sociálne štipendium podľa § 96 zákona o VŠ,
b) motivačné štipendium podľa § 96a zákona o VŠ,
c) štipendia z vlastných zdrojov § 97 zákona o VŠ,
(4) Štipendium môže byť priznané buď ako jednorazové, v dvoch splátkach, alebo ako
mesačná finančná čiastka, vyplácaná počas stanoveného časového obdobia v rámci jedného
akademického roka.
Článok 2
Zdroje na vyplácanie štipendií
(1) Štipendiá podľa čl. 1 ods.3 písm. a) až b) sa poskytujú zo štipendijného fondu VŠMP ISM.
(2) Zdrojmi štipendijného fondu sú dotácie zo štátneho rozpočtu na sociálnu podporu
študentov v zmysle § 89 ods. 7 zákona o VŠ,
(3)Na vyplácanie sa použijú vlastné zdroje VŠMP ISM schválené správnou radou VŠMP
ISM.
Článok 3
Sociálne štipendium
(1) Sociálne štipendium sa poskytuje študentom 1. a 2. stupňa štúdia v dennej forme v súlade
s § 96 ods. 1 až 7 zákona o VŠ a podľa súvisiacich predpisov z dotácie zo štátneho rozpočtu.
(2) Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov, ktorí majú trvalý pobyt v
Slovenskej republike, sa na základe splnenia podmienok v zmysle § 96 ods. 1 až 7 zákona o
vysokých školách a vyhlášky o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
priznáva sociálne štipendium.
(3) Sociálne štipendium priznáva rektor VŠMP ISM. Na sociálne štipendium má študent
právny nárok. Študent o sociálne štipendium žiada.
(4) Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne
posudzovaných osôb. Hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a výška
sociálneho štipendia sa odvodzuje zo súm životného minima určených osobitným predpisom.
Článok 4
Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných výsledkov
(1) Motivačné štipendiá sa priznávajú študentom VŠMP ISM 1.a 2. stupňa v dennej a externej
forme štúdia v súlade s § 96a zákona o VŠ z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu. Postup
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pre podávanie návrhov pre priznanie motivačných štipendií študentom VŠMP ISM upravuje
platné metodické usmernenie.
(2) Prostriedky z dotácie na motivačné štipendiá sa pre VŠMP ISM pre študentov prideľujú na
každý kalendárny rok v rozpočte VŠMP ISM. Rozdelenie sa realizuje v pomere počtu
zapísaných študentov VŠMP ISM podľa metodiky rozpisu dotácie MŠVVaŠ SR platnej pre
daný kalendárny rok (okrem odborových štipendií) (ďalej len „Metodika“).
Článok 5
Motivačné štipendia
(1) Motivačné štipendiá priznáva predseda správnej rady študentom VŠMP ISM, ktorí študujú
v dennej a v externej forme štúdia 1. a 2. stupňa na základe výsledkov štúdia v aktuálnom
akademickom roku.
(2) Motivačné štipendium sa priznáva jednorazovo.
(3) Výsledky štúdia v predmetoch povinných, povinne voliteľných i výberových, ktoré si
študent zapísal v aktuálnom akademickom roku, sa posudzujú v poradí podľa:
a) získania predpísaného počtu kreditov na akademický rok v dennej, resp. v externej forme
štúdia zo všetkých zapísaných predmetov, s výnimkou predmetov zapísaných na základe
žiadosti študenta o uznanie predmetu,
b) váženého študijného priemeru známok zo všetkých zapísaných predmetov, s výnimkou
predmetov zapísaných na základe žiadosti študenta o uznanie predmetu,
c) váženého študijného priemeru známok z povinných predmetov, s výnimkou predmetov
zapísaných na základe žiadosti študenta o uznanie predmetu,
d) počtu opakovaní skúšok.
(4) Na základe kritérií uvedených v ods. 3 písm. a), b) sa zostaví poradie študentov. V
prípade rovnosti vážených študijných priemerov sa použijú ešte kritériá podľa ods. 3 písm. c),
d), prípadne ďalšie kritériá určené predsedom správnej rady.
(5) Poradie študentov podľa ods. 5 a 6 sa vytvorí zvlášť pre jednotlivé študijné programy
a formy štúdia.
(6) Motivačné štipendiá sa priznajú študentom s najlepšími umiestneniami v poradí určenom
podľa ods. 3 a ods.4.
(7) Motivačné štipendium sa priznáva podľa kritérií určených MŠ SR najviac 10% študentom
1. a 2. stupňa v dennej a externej forme štúdia VŠMP ISM.
(8) VŠMP ISM vydá rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia, v ktorom uvedie výšku a
odôvodnenie priznania.
(9) Študent je povinný do 15.07. príslušného akademického roka skontrolovať v AISe svoje
výsledky štúdia a v prípade nezrovnalosti (nezapísané hodnotenie) kontaktovať vyučujúceho,
ktorý hodnotenie nezapísal a súčasne o tom informovať študijné oddelenie. V prípade
nesplnenia tejto povinnosti študenta, neskoršie námietky zo strany študenta nebudú
akceptované.
Článok 6
Prípady, keď štipendium nie je možné priznať
(1) Sociálne štipendium nie je možné priznať a vyplácať študentovi v zmysle ustanovenia
§ 96 ods. 2 zákona o vysokých školách.
Na sociálne štipendium nemá nárok študent,
a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa,
b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
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c) ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti
v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania; na účely tohto odseku
sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách
považujú za štúdium v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia za
štúdium v študijnom programe druhého stupňa, pričom štvrtý rok štúdia v študijnom
programe podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách je na účely tohto odseku považovaný
za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky štúdia primerane;
doba, počas ktorej študent poberal v príslušnom roku štúdia sociálne štipendium, sa
zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor,
d) ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
e) ktorý študuje externou formou štúdia.
(2) Motivačné štipendium nie je možné priznať študentovi:
a) počas prerušenia štúdia, keď podľa zákona nie je študentom,
b) počas disciplinárneho opatrenia a ak mu plynie lehota podmienečného vylúčenia zo štúdia,
c) z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia.
Článok 7
Postup priznávania štipendií
(1) Jednotlivé postupy a kritériá priznávania motivačných štipendií upravuje „Návrh postupu
priznávania motivačných štipendií na VŠMP “, ktorý je pre každý akademický rok
aktualizovaný.
(2) Postup pri priznávaní sociálneho štipendia je nasledovný:
a) písomnú žiadosť (tlačivo) o priznanie sociálneho štipendia podáva študent na študijnom
oddelení alebo poštou - po zápise do príslušného ročníka,
b) študent musí žiadosť kompletne vyplniť vo všetkých bodoch. K žiadosti priloží doklady,
ktoré sú súčasťou žiadosti o priznanie sociálneho štipendia,
c) predložené doklady musia byť originály alebo overené kópie,
d) konanie o priznanie sociálneho štipendia sa začne na základe podania žiadosti, študenta,
ktorý je povinný predložiť aj dodatočne požadované doklady v termíne určenom VŠMP,
e) v prípade, že študent v lehote do 30 dní od podania žiadosti svoju žiadosť nedoplní podľa
pokynov VŠMP, konanie o priznaní sociálneho štipendia bude zastavené,
f) rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní sociálneho štipendia vydáva rektor VŠMP;
rozhodnutie sa doručuje študentovi poštou do vlastných rúk na adresu, ktorú uvedie v
žiadosti o priznanie sociálneho štipendia,
g) sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola
žiadosť podaná až do konca mesiaca určeného rozhodnutím, najviac do konca mesiaca
v ktorom študent prestane byť študentom,
h) sociálne štipendium sa priznáva najviac do konca mesiaca jún. U študenta, ktorý je
obojstranná sirota, resp. má upravenú vyživovaciu povinnosť od oboch rodičov ( resp.
jedného, ak je polosirota, ) sa priznáva aj na mesiace júl a august ( §7 ods. 1 vyhlášky).
Článok 8
Všeobecné ustanovenia priznávania a poskytovania štipendií z vlastných zdrojov
1) VŠMP ISM priznáva v rámci možností svojim študentom a absolventom, u ktorých od
riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, štipendiá z vlastných zdrojov ako
jednorazovú sociálnu podporu (§ 97 ods. 1 zákona).
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2) O priznaní štipendií zo štipendijného fondu z vlastných zdrojov VŠMP ISM rozhoduje
predseda správnej rady VŠMP ISM, po schválení finančných prostriedkov v Správnej rade
VŠMP ISM.
3) Mimoriadne štipendiá, môžu byť poskytnuté zo štipendijného fondu z vlastných zdrojov
ako :
a) mimoriadne štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,
b) mimoriadne štipendium za vynikajúcu záverečnú prácu,
c) mimoriadne štipendium na podporu štúdia v rámci mobility študenta mimo VŠ,
d) mimoriadne štipendium za významnú činnosť konanú v prospech VŠMP ISM,
e) ďalšie mimoriadne štipendiá, ktoré nie sú v rozpore s čl. 8 bod 1.
4) Študent alebo absolvent podľa čl. 8 bodu 1 tohto štipendijného poriadku nemá právny
nárok na priznanie štipendia podľa tohto článku. Rozhodnutie predsedu správnej rady o
priznaní mimoriadneho štipendia z vlastných zdrojov je konečné.
5) Návrh na priznanie mimoriadneho štipendia z vlastných zdrojov podľa bodu 2 tohto článku
môže podať ktorýkoľvek člen akademickej obce, spravidla do konca akademického roka,
kedy došlo k udalosti umožňujúcej podanie návrhu na priznanie mimoriadneho štipendia z
vlastných zdrojov;
6) Výška mimoriadneho štipendia z vlastných zdrojov nesmie prekročiť dvojnásobok
základnej výšky motivačného štipendia.
7) Mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov sa obvykle priznáva a poskytuje v
akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo najneskôr do
konca kalendárneho roku, v ktorom príslušný akademický rok končí.“
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
(1) Akademický senát VŠMP ISM sa k Štipendijnému poriadku VŠMP ISM
v zmysle § 47b ods.2 písm. b) dňa 15.10.2015 a Dodatok č. 1 dňa 15.10.2015.

vyjadril

V Prešove, dňa 15.10.2015

doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
rektor
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