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Rozdelenie motivačných štipendií na TF SPU v Nitre 

z rozpočtových zdrojov MŠVVaŠ SR v kalendárnom roku 2022  

 

Motivačné štipendium z  rozpočtových zdrojov sa na Technickej fakulte Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v  Nitre v  kalendárnom roku 2022 priznáva študentom: 

• vo vybraných  študijných odboroch určených v metodike rozpočtu podľa § 89 ods. 8 

zákona na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce so zohľadnením študijných 

výsledkov z predchádzajúceho štúdia, 

• za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku               

v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. 

1. Motivačné štipendium sa prizná študentom v prvom a druhom stupni štúdia 

v študijných programoch v dennej forme štúdia. Neprizná sa študentom, ktorí majú 

prerušené štúdium. 

2. Motivačné 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 možno 

v prvom roku štúdia na základe výsledkov z predchádzajúceho akademického roka 

priznať štipendium len v prípade, že prvý stupeň štúdia riadne skončili na SPU. 

3. Motivačné štipendium sa priznáva desiatim percentám študentov v študijných 

programoch v dennej forme štúdia okrem študijných programov tretieho stupňa.  

4. Motivačné štipendium sa môže priznať aj za dosiahnutie vynikajúceho výsledku počas 

celého štúdia. Motivačné štipendium sa musí priznať tak, aby v súhrne nebolo 

prekročené 10 % z počtu študentov v dennej forme štúdia. 

5. Motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch a motivačné štipendium za 

vynikajúce plnenie študijných povinností  sa priznajú jednorazovo. Študentom v dennej 

forme bude priznané v apríli 2022 tak, aby motivačné štipendium bolo študentom 

poukázané na účet najneskôr v nasledujúcom mesiaci. 

 

Kritériá pre rok 2022 

1.  Motivačné  štipendium   vo vybranom študijnom odbore  strojárstvo   sa  priznáva    

     študentom:  

     -  v  1., 2. a 3. roku  štúdia  na   bakalárskom  stupni  v  dennej  forme  štúdia  v  študijných    

        programoch: 

- riadiace systémy vo výrobnej technike, 

- výrobné technológie pre automobilový priemysel, 

- kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách,       

- prevádzka dopravných a manipulačných strojov,   

- obchodovanie a podnikanie s technikou, 

- automobilová doprava. 

 

     -  v  1. a 2. roku štúdia na inžinierskom stupni v dennej forme štúdia v študijnom programe: 

- automobilové dopravné systémy. 
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Podmienky pre študenta bakalárskeho stupňa v prvom roku štúdia: 

  

➢ študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole – študijný priemer 

1,00  

➢ dosiahnutý predpísaný počet kreditov v zimnom semestri akademického roka 

2021/2022  

➢ ukončenie štúdia na strednej škole maturitnou skúškou v roku 2021 

    
Motivačné štipendium v kalendárnom roku 2022 vo vybranom študijnom odbore vo výške 

1400, 1240, 1200 a 1000 € sa priznáva študentom:  

-  za dosiahnuté výsledky v akad. roku 2020/2021 –  študijný  priemer: 

                                                                                    od  hodnoty 1,00  do hodnoty 1,94 vrátane 

 

     

2.  Motivačné štipendium  za  vynikajúce  plnenie študijných povinností sa priznáva   

     študentom dennej formy štúdia za dosiahnuté výsledky v akad. roku 2020/2021. 

 
Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností vo výške 500 € sa priznáva 

študentom: 

- všetkých programov v 1. a  2. roku inžinierskeho stupňa štúdia – študijný priemer:      

                                                                                     od hodnoty 1,12 do hodnoty 1,88 vrátane 

      

3.   Plnenie študijných povinností študentom sa posudzuje podľa: 

- úspešného absolvovania študijných predmetov zaradených do študijného plánu, ktoré 

si študent zapísal  v príslušnom akademickom roku štúdia - na hodnotenie študijných 

výsledkov sa použije vážený študijný priemer.  

 

4.   V rozhodnutí   dekana  o  priznaní   motivačného  štipendia   sa   uvádza   výška   štipendia   

      a odôvodnenie priznania. Toto štipendium  nie je nárokovateľné   a  študent nežiada o jeho       

      priznanie.  

 

5.  Žiadame  študentov, aby  najneskôr   do 22. apríla 2022   nahlásili   na   študijné  oddelenie    

     fakulty  (mailom)  čísla  osobných  účtov (nových, alebo zmenených)  vo formáte  IBAN na     

     adresu drahomira.karasova@uniag.sk. 

 

 

 

V Nitre 13. 4. 2022 

 

 

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.,v.r. 

    dekan TF 


