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INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA, 

týkajúca sa poskytovania motivačných prospechových štipendií za AR 2019/20 

 
 
 

Na webovej stránke vysokej školy v sekcii študijné oddelenie (www.vssvalzbety.sk – študijné 
oddelenie→ štipendiá → motivačné štipendium) BUDE začiatkom novembra 2020 zverejnený 
zoznam najviac 40 % denných študentov z vymedzených odborov Ošetrovateľstvo a Pôrodná 
asistencia a najviac 10 % denných študentov z ostatných denných odborov našej VŠ, ktorým bude 
priznané (databázou vygenerované) motivačné prospechové štipendium za získanie najlepšieho 
váženého študijného priemeru v AR 2019/2020. Vyhodnotení študenti budú zverejnení na webovej 
stránke VŠ (pod študijným oddelením) pod svojím IČŠ (identifikačné číslo študenta).  

 
Na základe zverejneného zoznamu oprávnených študentov DENNEJ formy štúdia, títo zašlú 

v určenom termíne vyplnenú Žiadosť o priznanie motivačného prospechového štipendia za AR 
2019/20 (termín aj tlačivo žiadosti budú v aktuálnom čase zverejnené na oficiálnej webovej stránke VŠ, ako aj 

doručené lídrom študijných skupín prostredníctvom asistentov katedier a detašovaných pracovísk VŠ).  
 

Originál žiadosti s vlastnoručným podpisom študenta bude treba zaslať poštou na študijné 
oddelenie VŠ v Bratislave, príp. priamo doručiť na študijné oddelenie, sídliace v Bratislave na 
Poliankach. Dôležitým údajom v žiadosti bude IBAN číslo bankového účtu študenta, na ktorý mu má 
byť a bude prospechové štipendium v priebehu decembra 2020 poukázané. 
 

V nadväznosti na pokyny ministerstva školstva SR k udelenej dotácii na motivačné štipendiá 
na kalendárny rok 2020 – bude o výške a rozdelení týchto finančných prostriedkov rokovať Štipendijná 
komisia VŠ, ktorá predloží rektorovi VŠ odporúčania na finančnú výšku motivačného prospechového 
štipendia za získaný vážený študijný priemer v AR 2019/20.  
 

Denným študentom, ktorým bude prospechové štipendium priznané a ktorí následne zašlú na 
VŠ vyplnenú žiadosť, bude zároveň poštou doručené oficiálne Rozhodnutie o priznaní motivačného 
prospechového štipendia za AR 2019/20 a kópia tohto rozhodnutia bude zaslaná ekonomickému 
oddeleniu VŠ k vyplateniu príslušnej sumy na účet študenta (najskôr v decembri 2020).  

 
Motivačné prospechové štipendium musí byť v zmysle pokynov ministerstva školstva SR 

vyplatené do 31. 12. príslušného kalendárneho roka (tj. v tomto prípade do konca roka 2020). Po 
tomto termíne už nebude možné motivačné prospechové štipendium študentovi priznávať a vyplácať.  

 
 
V Bratislave 23. 6. 2020 

 
 
Zodpovedný: PhDr. Eva Vršková, poverená vedením študijného oddelenia VŠ, v.r. 
Vypracoval: A. Šramková, referent ŠO 

http://www.vssvalzbety.sk/

