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Kontaktná osoba

Popis a ciele projektu:

- vytvorenie lepších podmienok
k štúdiu mimoriadnych žiakov;
- motivovanie žiakov k lepším výsledkom počas celého štúdia
s možnosťou získať štipendium už od druhého ročníka;
- prevzatie patronátnej starostlivosti
nad žiakom počas štúdia, v prípade záujmu aj pomoc v začiatkoch umeleckej kariéry;
- zamedzenie nevhodných foriem tzv. existenčných zárobkov žiakov
zabezpečením istoty pravidelnej finančnej podpory;
- vytváranie väčšieho priestoru na koncertnú činnosť žiaka
aj na podujatiach patróna a tým i k získavaniu lepších praktických skúseností;
- výchova žiakov k profesionálnej zodpovednosti:
a) za svoj umelecký rast,
b) za dodržiavanie dohôd s partnermi;
- prezentácia patróna ako garanta umeleckého vzdelávania daného žiaka
na „promo“ akciách patróna;
- zviditeľnenie patróna v „curiculum vitae“ žiaka
pri jeho koncertoch, účastiach na súťažiach a pod. počas štúdia,
v prípade vzájomne dobrých vzťahov i počas umeleckej kariéry;

Kritéria priznania štipendia:
1. známka výborný z hlavného predmetu štúdia;
2. prospech do priemeru 1,5 na vysvedčení za II. polrok v šk.r.07/08, potom oba polroky šk.roka;
3. mimoriadne výsledky pri reprezentácii školy,patróna,krajiny - môžu kompenzovať horší prospech;
4. úspešnosť žiaka v účasti na oficiálnych interpretačných súťažiach;
5. odporučenie uchádzača o štipendium a) Umeleckou radou Konzervatória J.L.Bellu;
b) Správnou radou n.f. Pro-Konzervatórium;
6. akceptovanie požiadavky patróna pri výbere žiaka (ak to patrón vyžaduje);
7. akceptovane vzájomných podmienok v riadne uzavretej dohode medzi správcom fondu,
patrónom a žiakom, resp. jeho zákonným zástupcom.

Finančné podmienky – výška štipendia:
- v prípade splnenia všetkých kritérií

83 € mesačne

mimo letných prázdnin

V odôvodnených prípadoch (najmä nedodržanie podmienok dohody), je možné štipendium aj v priebehu školského roka odobrať alebo
znížiť, v prípade výnimočného úspechu žiaka tiež zvýšiť
(na návrh zriaďovateľa fondu, umeleckej rady a po súhlase patróna).

Predpokladaný začiatok realizácie (dátum), respektíve časový harmonogram projektu:
Vyhlásenie podmienok k priznaniu štipendia:
Vyhodnotenie plnenia kritérií:
Slávnostné odovzdávanie štipendií:

február, potom vždy na začiatku šk.roka
do 30. júna (na konci školského roka)
začiatok každého šk. roka, resp. podľa dohody
s partnermi štipendijného fondu

