ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Štipendijný poriadok Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach je vydaný ako
vnútorný predpis vysokej školy podľa § 48 ods. 1 písm. i) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 2
Rozsah platnosti štipendijného poriadku
(1) Tento Štipendijný poriadok platí pre všetkých študentov, ktorí:
a) sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
b) nie sú občanmi Slovenskej republiky, ale majú povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky.

Čl. 3
Druhy štipendií
(1) Študentom sa poskytuje:
a) sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b) motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu
c) motivačné štipendium z vlastných zdrojov

Čl. 4
Zdroje prostriedkov na štipendiá
(1) Štipendiá sa vyplácajú zo štipendijného fondu vysokej školy. Štipendijný fond je vytvorený
z účelových prostriedkov a z vyčlenených prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu.
(2) Štipendijný fond sa vytvára z hospodárskeho výsledku, darovaných prostriedkov na tento účel,
príjmov z dedičstva, výnosov z podnikateľskej činnosti, príjmov zo školného, z časti dotácie na
sociálnu podporu študentov (§ 89 ods. 8 zákona) určenú na sociálne štipendiá (§ 96 ods. 1 zákona).
Čl. 5
Priznávanie štipendií
(1) Priznávanie štipendií študentom upravujú § 96 a § 97 zákona.

DRUHÁ ČASŤ
SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM

Čl. 6
Podmienky poskytovania sociálneho štipendia
(1) Podmienky poskytovania sociálnych štipendií upravuje Vyhláška č. 154/2002 Z. z., ktorou sa
mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SR č. 326/1990 Zb.
o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.
(2) Na sociálne štipendium má študent právny nárok za predpokladu splnenia podmienok
stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným Ministerstvom školstva SR.
(3) Sociálne štipendium sa priznáva len študentom prvého štúdia, najviac na obdobie nepresahujúce
štandardnú dĺžku štúdia.
(4) Sociálne štipendium sa poskytuje od začiatku akademického roka. Ak žiada študent sociálne
štipendium počas akademického roka, poskytne sa mu od prvého dňa mesiaca, v ktorom žiadosť
podal. Sociálne štipendium sa poskytuje najviac 11 mesiacov v akademickom roku.
(5) O priznanie štipendia musí študent požiadať rektora vysokej školy (ďalej len rektor).
(6) O priznaní štipendia rozhoduje rektor.
(7) Na výplatu priznaného štipendia má študent nárok a výšku priznaného štipendia nie je možné
po dobu platnosti rozhodnutia znížiť, pokiaľ sa nezmenili dôvody, podľa ktorých bolo štipendium
priznané.
(8) Študent je povinný najneskôr do ôsmich dní písomne oznámiť rektorovi každú zmenu údajov,
ktorými odôvodňoval žiadosť o priznanie štipendia.
(9) Štipendiá sa priznávajú maximálne na dobu jedného akademického roka a ich výplata musí byť
zaručená objemom prostriedkov, ktoré má vysoká škola na výplatu štipendií k dispozícii.

TRETIA ČASŤ
MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM
Čl. 7
Podmienky poskytovania motivačného štipendia
(1) Motivačné štipendium môže rektor priznať v rámci svojich možností študentom za vynikajúce
plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja,
umeleckej alebo športovej činnosti.
(2) Rektor môže priznať mimoriadne jednorazové štipendium alebo aj pravidelnú podporu
z pridelených finančných prostriedkov.
(3) Motivačné štipendium vo forme pravidelnej podpory sa priznáva ako prospechové štipendium
najviac 10 mesiacov v akademickom roku.
(4) Pravidlá posudzovania plnenia študijných povinností a priznávania motivačného štipendia
stanoví rektor osobitne pre každý akademický rok.

ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Čl. 8
Výplata štipendií
(1) Výplata štipendií sa uskutočňuje vo výplatných termínoch určených rektorom. Pokiaľ si študent
štipendium neprevezme v určenom výplatnom termíne, bude mu predisponované do ďalšieho
výplatného termínu, ako náhradného termínu. Keď si študent štipendium neprevezme ani v náhradnom
výplatnom termíne, bude mu výplata štipendia zastavená. O obnovenie výplaty priznaného štipendia
musí študent písomne požiadať rektora.
(2) Výplata štipendia sa zastavuje, keď študent štúdium prerušil, skončil, opakuje ročník, alebo bol
zo štúdia vylúčený.
(3) Výplata štipendia môže byť pozastavená v prípade, ak študent neplní povinnosti podľa § 71
zákona, alebo sa dopustí disciplinárneho priestupku podľa § 72 zákona. Po skončení konania, ktorého
predmetom je porušenie povinnosti študenta, rozhodne rektor o ďalšej výplate priznaného štipendia.
(4) Ak je študent znovu zapísaný na štúdium po prerušení štúdia ešte v dobe, na ktorú mu bolo
štipendium priznané pred prerušením štúdia, vzniká mu nárok na opätovné vyplácanie už priznaného
štipendia. Študent však musí požiadať o vyplácanie tohto štipendia podaním novej žiadosti.

Čl. 9
Cena rektora udeľovaná študentom a absolventom vysokej školy
(1) Cenu rektora udeľuje rektor študentom a absolventom vysokej školy formou jednorázového
prémiového štipendia za vynikajúce študijné výsledky, za absolvovanie štúdia „s vyznamenaním“, za
úspešnú reprezentáciu fakulty alebo za šírenie jej dobrého mena.
(2) Cenu rektora môže rektor udeliť dvakrát v akademickom roku: študentom vysokej školy pri
príležitosti Dňa študentov, absolventom pri slávnostnej promócii.
(3) Cena rektora je spojená s finančnou alebo vecnou odmenou.

(4) Návrh na cenu rektora predkladá rektorovi prorektor pre vzdelávanie a rozvoj najneskôr 14 dní
pred termínom odovzdania ceny.
(5) Ocenenému študentovi sa odovzdáva diplom s uvedením mena, priezviska a krátkym
zdôvodnením. Na diplome musí byť dátum, podpis rektora a číslo diplomu.
(6) Evidenciu udelených diplomov vedie a kópie diplomov archivuje sekretariát rektora v súlade
s Registratúrnym poriadkom.

Čl. 10
Študentské pôžičky
(1) Študentom denného štúdia môže byť poskytnutá pôžička zo Študentského pôžičkového fondu.
(2) Podmienky poskytovania študentských pôžičiek upravuje zákon č. 200/1997 Z. z.
o Študentskom pôžičkovom fonde v znení zákona č. 231/2000 Z. z.
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