
Technická fakulta SPU v Nitre 

 

Rozdelenie motivačných štipendií z rozpočtových zdrojov 

pre vybrané študijné odbory TF SPU v Nitre 

v kalendárnom roku 2019 

 
 

1.   Motivačné štipendium sa prizná: 

      - vo vybraných študijných odboroch  určených v metodike rozpočtu  podľa § 89               

ods. 8 zákona. 

 

 Motivačné štipendium sa prizná študentom dennej prezenčnej formy štúdia. 

 

           Podmienky pre študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia: 

  

➢ študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole 

➢ dosiahnutý predpísaný počet kreditov v zimnom semestri akademického 

roka 2018/2019  

➢ ukončenie štúdia na strednej škole maturitnou skúškou v roku 2018 

 

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v študijných 

programoch študijného odboru 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika vo výške  

1 300 €    bude pridelené študentom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

 

- študijný priemer pre študentov všetkých  ročníkov do hodnoty  1,23  vrátane 

 

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v študijných 

programoch študijného odboru 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika vo výške      

1 000 €    bude pridelené študentom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

 

- študijný priemer pre študentov všetkých ročníkov do hodnoty  1,69  vrátane  

 

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v študijných 

programoch študijného odboru 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika vo výške  700 €    

bude pridelené študentom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

 

- študijný priemer pre študentov všetkých ročníkov do hodnoty  2,07  vrátane  

 

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v študijných 

programoch študijného odboru 5.2.50 Výrobná technika vo výške  1 300 €    bude pridelené 

študentom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

 

- študijný priemer pre študentov všetkých ročníkov do hodnoty  1,28  vrátane 

 



Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v študijných 

programoch študijného odboru 5.2.50 Výrobná technika vo výške  1 000 €    bude pridelené 

študentom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

 

- študijný priemer pre študentov všetkých ročníkov do hodnoty  1,67   vrátane 

 

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v študijných 

programoch študijného odboru 5.2.50 Výrobná technika vo výške  700 €  bude pridelené 

študentom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

 

- študijný priemer pre študentov všetkých ročníkov do hodnoty   1,87   vrátane 

 

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v študijných 

programoch študijného odboru 5.2.51 Výrobné technológie vo výške  1 300 €    bude 

pridelené študentom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

 

- študijný priemer pre študentov všetkých  ročníkov do hodnoty   1,33  vrátane 

 

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v študijných 

programoch  študijného odboru  5.2.51 Výrobné technológie vo výške  1 000 €    bude 

pridelené študentom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

 

- študijný priemer pre študentov všetkých ročníkov do hodnoty   1,71  vrátane  

 

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v študijných 

programoch študijného odboru 5.2.51 Výrobné technológie vo výške  700 €    bude pridelené 

študentom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

 

- študijný priemer pre študentov všetkých  ročníkov do hodnoty   1,79  vrátane 

 

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v študijných 

programoch študijného odboru 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia vo výške  1 300 €    bude 

pridelené študentom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

 

- študijný priemer pre študentov všetkých  ročníkov do hodnoty   1,31  vrátane 

 

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v študijných 

programoch  študijného odboru  5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia vo výške  1 000 €    bude 

pridelené študentom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

 

- študijný priemer pre študentov všetkých ročníkov do hodnoty   1,69  vrátane  

 

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v študijných 

programoch študijného odboru 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia vo výške  700 €    bude 

pridelené študentom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

 

- študijný priemer pre študentov všetkých  ročníkov do hodnoty   1,95  vrátane 

 

 

 



2.   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.  

 

- ID čísla študentov spĺňajúcich podmienky podľa bodu 1 budú zverejnené na úradnej 

výveske fakulty do 8. 3. 2019. 

 
- Študenti sú povinní skontrolovať si študijné výsledky podľa uvedených kritérií a vzniesť   

prípadné pripomienky k zoznamu študentov navrhnutých na štipendium do 15. marca 2019 

na študijnom oddelení Dekanátu TF SPU v Nitre. V prípade oprávnenej pripomienky dekan 

upraví zoznam študentov, ktorým je pridelené štipendium.  

- Študenti navrhnutí na štipendium doručia na Študijné oddelenie kód IBAN k svojmu číslu 

účtu do 18. marca 2019.  

- Rozhodnutia o priznaní motivačných štipendií budú zaslané študentom do 5. apríla 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

              dekan TF 

 

 

 

 

 

 


