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VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS

§1
Všeobecné ustanovenia
1) Štipendijný poriadok Vysokej školy Danubius (ďalej len „štipendijný poriadok“) je
spracovaný v súlade s § 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 VŠ“) a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z.
o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vyhláška o priznávaní štipendia“).
2) Úlohou štipendijného poriadku je:
a) definovať jednotlivé druhy štipendií, ktoré poskytuje Vysoká škola Danubius (ďalej len
,,VŠD“),
b) definovať zdroje, z ktorých sa budú vyplácať štipendiá,
c) stanoviť základné princípy a postup pri priznávaní jednotlivých štipendií,
d) určiť kompetencie a zodpovednosť jednotlivých zamestnancov VŠD.
3) Fakulty VŠD vydávajú štipendijné poriadky, ak rozhodnú, že potrebujú na vlastné
podmienky podrobnejšie upraviť Štipendijný poriadok VŠD
4) Tento štipendijný poriadok sa nevzťahuje na štipendiá vyplácané študentom
doktorandského štúdia v súlade s § 54 zákona o VŠ.
§2
Zdroje
1) Štipendiá sú poskytované z dotačných prostriedkov.
2) Dotačné prostriedky sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté v rámci
účelových dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(ďalej len ,,MŠVVaŠ SR“).
§3
Druhy štipendií
1) Študentom univerzity môžu byť priznané tieto štipendiá:
a) sociálne štipendium (podľa § 4 štipendijného poriadku),
2

VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS

b) motivačné štipendium (podľa § 5 štipendijného poriadku),
c) študentské pôžičky.
2) Štipendium môže byť priznané ako jednorazová alebo mesačná finančná čiastka, vyplácaná
počas stanoveného časového intervalu v rámci jedného akademického roka.
§4
Sociálne štipendiá
1) Vysoká škola Danubius (ďalej len „VŠD“) poskytuje študentom sociálne štipendium
z prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Podmienky priznávania sociálneho štipendia
určuje MŠVVaŠ SR a sú rovnaké na všetkých vysokých školách.
Nárok na sociálne štipendium má študent, ktorý:
je študentom denného štúdia I. alebo II. stupňa vysokoškolského štúdia na vysokej
škole so sídlom na Slovensku,
ešte nezískal vysokoškolský titul v práve študovanom stupni štúdia (napr. študent I.
stupňa, ktorý už získal titul Bc. môže požiadať o štipendium až v II. stupni),
neprekročil štandardnú dĺžku štúdia,
má trvalý pobyt na Slovensku,
spĺňa sociálne podmienky,
podá si žiadosť o sociálne štipendium a doloží všetky potrebné doklady.
Na sociálne štipendium nemá nárok študent:
ktorý študuje študijný program I. stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie I.
stupňa,
ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho
časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania,
ktorý študuje príslušný študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
ktorý študuje externou formou štúdia.
Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne
posudzovaných osôb. Sociálne štipendium sa poskytuje študentovi za predpokladu splnenia
podmienky, že rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb je nižší ako
hranica príjmu. Hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a výška sociálneho
štipendia sa okrem iného odvodzuje aj zo súm životného minima platných k dátumu 1.7.
daného roka.
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Postup pri priznávaní sociálneho štipendia:
1. Preštudovanie si základných informácií
Študent si najprv dôkladne preštuduje základné informácie o priznávaní sociálneho
štipendia, a určí si okruh spoločne posudzovaných osôb.
2. Vyplnenie a podanie žiadosti spolu s potrebnými prílohami (potvrdenia o príjme)
Študent si musí podať žiadosť o priznanie sociálneho štipendia. Študent žiadosť kompletne
vyplní, podpíše a dá ju podpísať aj spoločne posudzovaným osobám.
Študent k žiadosti priloží všetky potrebné dokumenty, ktorými sa zdokladuje príjem
všetkých spoločne posudzovaných osôb. Predložené dokumenty k žiadosti o sociálne
štipendium musia byť originály alebo úradne overené fotokópie. Podpis na čestnom
vyhlásení musí byť overený buď na notárskom alebo mestskom/obecnom úrade.
Žiadosť spolu prílohami študent doručí na Študijné oddelenie VŠD, a to buď osobne alebo
poštou. (Adresa na doručenie: Študijné oddelenie VŠD, Richterova 1171, 925 21
Sládkovičovo).
Žiadosť o sociálne štipendium pre akademický rok si študent môže podať kedykoľvek
počas akademického roka, najskôr však od septembra (po zápise).
Študent, ktorý si podá žiadosť o sociálne štipendium v mesiacoch september až december,
musí zdokladovať príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci rok.
V niektorých prípadoch je však potrebné zdokladovať príjem aj za aktuálny kalendárny
rok. (pozri potrebné dokumenty).
Študent, ktorý si podá žiadosť o sociálne štipendium až v mesiaci január kalendárneho roka
alebo neskôr, musí zdokladovať príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci
kalendárny rok . V niektorých prípadoch je však potrebné zdokladovať príjem aj za
aktuálny kalendárny rok. (pozri potrebné dokumenty)
3. Kontrola žiadosti a priložených dokumentov
Študijné oddelenie VŠD skontroluje žiadosť, ako aj všetky priložené dokumenty
a rozhodne, či sú správne a postačujúce. Ak je potrebné, aby boli doložené ďalšie
dokumenty, Študijné oddelenie VŠD vyzve študenta, aby v stanovenej lehote chýbajúce
dokumenty doložil. V prípade, že študent chýbajúce doklady nedoloží, VŠD môže konanie
vo veci priznania sociálneho štipendia prerušiť alebo zastaviť.
4. Vystavenie rozhodnutia o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia
Keď sú k žiadosti doložené všetky potrebné dokumenty Študijné oddelenie VŠD vystaví
rozhodnutie o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia.
Sociálne štipendium sa priznáva v zásade od prvého dňa kalendárneho mesiaca
v akademickom roku, v ktorom bola žiadosť podaná, do konca mesiaca jún príslušného
akademického roka.
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Študentovi, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo polosirota
a od žijúceho rodiča má určený rozsah vyživovacej povinnosti alebo je nezaopatreným
dieťaťom, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti, sa
priznáva sociálne štipendium aj na mesiace júl a august príslušného akademického roka.
Sociálne štipendium sa priznáva najviac na obdobie piatich kalendárnych mesiacov
od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť, ak mesačný príjem niektorej
zo spoločne posudzovaných osôb na určenie rozhodujúceho príjmu vychádza
zo skutočnosti, že v čase podania žiadosti je poberateľom dávky v nezamestnanosti, dávky
v hmotnej núdzi, je súvisle minimálne 4 mesiace PN a je poberateľom nemocenského
alebo je v evidencii uchádzačov o zamestnanie po uplynutí podporného obdobia
v nezamestnanosti. Po skončení tohto obdobia možno opätovne požiadať o priznanie
sociálneho štipendia, pričom študent musí predložiť všetky potrebné doklady, nakoľko sa
prehodnocuje celý stav a nie len zmenená skutočnosť.
Sociálne štipendium možno priznať najdlhšie do konca mesiaca, v ktorom študent prestane
byť študentom (do konca mesiaca, kedy študent preruší štúdium, zanechá štúdium, riadne
ukončí štúdium absolvovaním štátnej skúšky).
Rozhodnutie o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia si študent preberá buď osobne
proti podpisu alebo mu je rozhodnutie zaslané doporučene do vlastných rúk
prostredníctvom Slovenskej pošty. Po prevzatí rozhodnutia začína plynúť lehota 15 dní,
počas ktorých má študent právo sa proti rozhodnutiu odvolať.
5. Vyplácanie sociálneho štipendia
Sociálne štipendium je možné študentovi začať vyplácať až potom ako je rozhodnutie
o priznaní sociálneho štipendia právoplatné a vykonateľné.
Rozhodnutie je právoplatné dňom jeho prevzatia žiadateľom.
Rozhodnutie je vykonateľné :
dňom jeho prevzatia žiadateľom, ak žiadateľ rozhodnutie prevezme osobne a na jeho
kópiu uvedie, že sa vzdáva nároku na odvolanie, alebo
po uplynutí lehoty na odvolanie, t. j. 15 dní od nasledujúceho dňa po dni, v ktorom si
žiadateľ rozhodnutie prevzal, ak bolo rozhodnutie zaslané poštou a žiadateľ sa v stanovenej
lehote neodvolal
Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná čiastka, vyplácaná počas
mesiacov, na ktoré bolo sociálne štipendium priznané v rozhodnutí o priznaní sociálneho
štipendia, najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet
vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo študent uvedie v žiadosti o priznanie
sociálneho štipendia.
Spätné vyplatenie štipendia nie je možné. Príklad: Ak si študent podá žiadosť o priznanie
sociálneho štipendia v novembri a splní všetky podmienky na priznanie sociálneho
štipendia, sociálne štipendium bude študentovi priznané a vyplácané od novembra.
Sociálne štipendium nebude študentovi vyplatené za mesiace september a október.
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Ak v priebehu akademického roka nastali v okruhu spoločne posudzovaných osôb
skutočnosti majúce vplyv na priznanú výšku sociálneho štipendia, ako napr. ak niekto
z okruhu spoločne posudzovaných osôb začne poberať starobný alebo invalidný dôchodok,
prípadne sa zmení rozhodujúci príjem spoločne posudzovaných osôb, zomrie rodič
študenta a iné, môže študent požiadať o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho
štipendia prostredníctvom novej žiadosti o priznanie sociálneho štipendia, alebo môže
študent požiadať o priznanie sociálneho štipendia, ak v príslušnom akademickom roku
o sociálne štipendium nežiadal.
Účastníkom konania priznania/nepriznania sociálneho štipendia je študent - žiadateľ
a preto informácie o stave žiadosti a všetkých okolnostiach týkajúcich sa procesu
vybavovania konzultuje Študijné oddelenie VŠD výhradne so študentom.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Okruh spoločne posudzovaných osôb
Na účely priznávania sociálneho štipendia sa spolu so študentom, ak s ním žije v domácnosti
spoločne posudzuje:
a)
rodič študenta, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať študentovi výživné alebo súd určil rozsah
vyživovacej povinnosti na návrh po zápise študenta na prvé vysokoškolské štúdium na vysokú
školu sídliacu na území Slovenskej republiky,
študent nebol pred dosiahnutím plnoletosti zverený do náhradnej starostlivosti,
študent je slobodný alebo uzavrel manželstvo a jeho manžel je nezaopatreným dieťaťom,
študent je bezdetný.
b)
súrodenec študenta, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
nie je plnoletý a je v osobnej starostlivosti rodiča, ktorý sa spoločne posudzuje so študentom,
alebo je plnoletý a sústavne sa pripravuje na budúce povolanie podľa osobitného predpisu
a pred dosiahnutím plnoletosti nebol zverený do náhradnej starostlivosti,
najviac jeden z rodičov študenta je rozhodnutím súdu povinný poskytovať súrodencovi
študenta výživné alebo žije len jeden z rodičov a žijúci rodič nie je rozhodnutím súdu povinný
poskytovať súrodencovi výživné,
je slobodný alebo uzavrel manželstvo a jeho manžel je nezaopatreným dieťaťom,
študent a jeho súrodenci sú bezdetní,
mu nevznikol nárok na invalidný dôchodok a
predchádzajúcim štúdiom nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

c)
manžel študenta, ak sú splnené obe tieto podmienky:
1. nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať študentovi výživné a
2. nie je nezaopatreným dieťaťom.
d)
nezaopatrené dieťa študenta, ak sú splnené obe tieto podmienky:
1. nie je zverené do náhradne starostlivosti a
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2. nie je zverené do osobnej starostlivosti druhému rodičovi.
e)
rodič nezaopatreného dieťaťa študenta, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
1. nezaopatrené dieťa sa posudzuje spoločne so študentom,
2. nie je nezaopatreným dieťaťom a
3. nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať dieťaťu výživné.
f)
manžel rodiča študenta (nevlastný rodič), ak sú splnené obe tieto podmienky:
1. sa rodič študenta posudzuje spoločne so študentom a
2. nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať manželovi výživné.
g)
dieťa manžela rodiča študenta (nevlastný súrodenec), ak sú splnené obe tieto
podmienky:
1. sa manžel rodiča študenta spoločne posudzuje so študentom a
2. je manželovi rodiča študenta zverené do osobnej starostlivosti.
V okruhu spoločne posudzovaných osôb sa neposudzujú nezvestné osoby, po ktorých je
vyhlásené pátranie v čase podania žiadosti študenta o priznanie sociálneho štipendia. Starí
rodičia, ujovia, tety, bratanci, sesternice, priateľ, priateľka, či spolubývajúci kamaráti nepatria
medzi spoločne posudzované osoby!
Legislatíva
Priznávanie sociálnych štipendií upravujú tieto hlavné právne predpisy:
Zákon č. 131/2002Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
Vyhláška 102/2006Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z., vyhlášky č. 227/2012 Z. z, vyhlášky č. 235/2013
Z. z. a vyhlášky č. 157/2014 Z. z..
Pri priznávaní sociálnych štipendií sa postupuje aj podľa nasledovných právnych predpisov:
Zákon č. 71/1967 Zb. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov,
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003
Z.z. o sociálnom poistení
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Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších
predpisov,
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§5
Motivačné štipendiá
Vysoká škola Danubius (ďalej len „VŠD“) poskytuje študentom motivačné štipendiá
z prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR.
Podmienky priznávania motivačného štipendia upravuje:
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu platná pre aktuálny akademický rok
(ďalej len „metodika“),
Štipendijný poriadok Vysokej školy Danubius.
VŠD priznáva študentom motivačné štipendium:
a) v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 zákona na základe analýz
a prognóz vývoja trhu práce, so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho
štúdia,
b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti
štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
Štipendium podľa písm. a) sa priznáva:
■
■

10 % študentov VŠD,
študentom, ktorí majú splnené všetky povinnosti z povinných predmetov a dosiahli vážený
aritmetický priemer za celý predchádzajúci rok štúdia do 1,3 vrátane.

Motivačné štipendium sa študentom priznáva ako:
prospechové štipendium,
mimoriadne štipendium.
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1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.

Prospechové štipendium sa priznáva študentom študujúcich v študijných programoch prvého
alebo druhého stupňa za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom
akademickom roku. Pri priznávaní prospechového štipendia sa zohľadňujú tieto kritériá:
študent úspešné absolvoval všetky zapísané predmety s hodnotením A až C,
študent dosiahol vážený študijný priemer do 1,3,
študent nemal prerušené štúdium,
študent nebol opakovane zapísaný do ročníka.
Mimoriadne štipendium sa priznáva študentom študujúcich v študijných programoch prvého
alebo druhého stupňa za:
vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti,
úspešnú reprezentáciu VŠD na republikovej alebo medzinárodnej úrovni vo vedomostných,
športových a umeleckých súťažiach a za príkladný postoj študenta, ktorý svojím prejavom,
činom, alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia
a prispel tak k šíreniu dobrého mena školy,
vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,
mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu.
O priznanie motivačného štipendia študent nežiada. Priznanie motivačného štipendia nie je
nárokovateľné.

§6
Študentské pôžičky
Jednou z možností krytia nákladov spojených s vysokoškolským štúdiom je získanie pôžičky.
Pôžičku môže študent získať buď z Fondu na podporu vzdelávania alebo od niektorej z bánk.
FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA
Fond na podporu vzdelávania vznikol 1.1.2013 zákonom č. 396/2012 Z. z. o Fonde
na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového
fondu pre začínajúcich pedagógov. Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je
poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom, odborným
zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia.
Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku v AR je stanovený vždy do 31. októbra
kalendárneho roka..
O pôžičku pre študentov môže požiadať:
študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej
škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný
program),
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študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na
vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing.,
Dr. študijný program). Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a
úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike,
študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej
škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský
študijný program), pričom v tejto kategórii nie je možné kombinovať pôžičky podľa §
10 (pôžičky pre študentov) a podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o FnPV.
Žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v
akademickom roku 2014/2015.
Žiadateľ o pôžičku zároveň musí spĺňať nasledovné požiadavky:
mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo
byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom s právom na trvalý pobyt.
Výška pôžičky:
minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 EUR,
maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je
stanovená na 2 500 EUR,
maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je
stanovená na 5 000 EUR.
Úroková sadzba:
Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2014/2015 je stanovená
na 3,19% p.a..
Splatnosť pôžičky:
minimálna lehota splatnosti pôžičky je stanovená na 5 rokov,
maximálna lehota splatnosti pôžičky je stanovené na 10 rokov.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Fondu na podporu vzdelávania: www.fnpv.sk
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§7
Postup priznávania štipendií
1) Postup pri priznávaní sociálneho štipendia je nasledovný:
a) písomnú žiadosť (tlačivo) o priznanie sociálneho štipendia podáva študent na Študijnom
oddelení VŠD - sociálne štipendiá, osobne po zápise do príslušného ročníka,
b) študent musí žiadosť kompletne vyplniť vo všetkých bodoch, musí uviesť správnu adresu
trvalého alebo prechodného pobytu, telefón, e-mailovú adresu; 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 len na základe úplnej žiadosti, študent je
povinný predložiť aj dodatočne požadované doklady v termíne určenom VŠD,
e) v prípade, že študent v lehote do 30 dní od podania žiadosti svoju žiadosť nedoplní podľa
pokynov VŠD, konanie o priznaní sociálneho štipendia bude zastavené,
f) rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní sociálneho štipendia vydáva rektor VŠD, resp.
dekan fakulty; rozhodnutie sa doručuje študentovi poštou 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 mesiac jún príslušného akademického roka,
h) u študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo má upravenú
vyživovaciu povinnosť od oboch rodičov, sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl a
august príslušného akademického roka.
2) Postup pri priznávaní motivačného štipendia upravuje interný predpis „Postup priznávania
motivačných štipendií v akademickom roku rrrr/rrrr“, ktorý každý akademický rok
na návrh dekanov fakúlt spracuje Študijné oddelenie VŠD a schvaľuje rektor VŠD.

§8
Prípady, kedy štipendium nie je možné priznať
1) Sociálne štipendium nie je možné priznať a vyplácať študentovi v zmysle ustanovenia § 96
ods. 2 zákona o VŠ a § 4 ods. 2) tohto štipendijného poriadku.
2) Motivačné štipendium nie je možné priznať študentovi:
a) počas prerušenia štúdia, keď podľa zákona nie je študentom,
b) ktorý splnil podmienky na priznanie motivačného štipendia podľa výsledkov štúdia v
predchádzajúcom akademickom roku, ak mal v prechádzajúcom akademickom roku
prerušené štúdium,
c) počas disciplinárneho opatrenia a ak mu plynie lehota podmienečného vylúčenia zo štúdia,
d) z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia,
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e) z dôvodu, že študent mal v predchádzajúcom akademickom roku uznané predmety
(kredity), ktoré získal počas predchádzajúceho štúdia (výnimka – kredity a predmety uznané
predmety v rámci mobilít /napr. ERAZMUS a pod./).

§9
Záverečné ustanovenia
1) Konania o priznaní štipendia začaté pre účinnosťou tohto štipendijného poriadku sa
dokončia podľa dovtedy platného štipendijného poriadku.
2) Štipendijný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým
senátom VŠD dňa 30. novembra 2014.
3) Dňom nadobudnutia platnosti tohto štipendijného poriadku stráca platnosť Štipendijný
poriadok VŠD schválený v Akademickom senáte VŠS dňa 10.októbra 2008.

V Sládkovičove, dňa 4. decembra 2014

prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.
poverený vedením VŠD
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