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Štipendium Milana Hodžu je exkluzívnym a pilotným projektom Sučany 

Alumni – Spoločnosti absolventov gymnázia v Sučanoch. Jeho cieľom je 
umožniť aspoň jednému nadanému žiakovi ročne štart do štúdia na 
Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu (BGMH) v Sučanoch bez finančných 
problémov. Absolventi majú rovnako ako vedenie a rodičia žiakov gymnázia 
záujem dať šancu študovať na tejto výnimočnej škole každému bez ohľadu na 
jeho finančné, materiálne a iné sociálne alebo ekonomické postavenie 
v spoločnosti. Prvý ročník projektu umožňuje poskytnúť plné štipendium pre 
jedného prijatého žiaka do prvého ročníka na 
jeden rok v sume 600 €. Absolventi združení v 

Sučany Alumni, vedenie školy a rodičia radi privítajú finančnú alebo 
inú pomoc v tomto unikátnom projekte. Tá by umožnila poskytnutie 
viacerých štipendií a tým splnenie sna mnohých talentovaných 
mladých ľudí študovať na kvalitnej a výnimočnej strednej škole, ktorá 
okrem iných predností otvára možnosti vysokoškolského štúdia na 
najlepších svetových univerzitách.  
 

Podmienky na zapojenie sa do súťaže o získanie štipendia Milana Hodžu 

Hlavnou podmienkou je prijatie žiaka do prvého ročníka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu 
v Sučanoch. Každému riadne prijatému žiakovi bude spolu s oznámením o prijatí zaslaná tiež 
prihláška na štipendium a dôležité informácie. Bude len na žiakovi a jeho zákonných zástupcoch, či 
využijú túto jedinečnú šancu a zapoja sa do štipendijného programu. Šancu má každý. Sučany Alumni 
si vyhradzuje právo neudeliť štipendium v prípade nedostatku vhodných kandidátov. 
 

Štipendium vo výške 600 € poskytne finančnú náhradu a je určené na nasledovné položky: 
• Ubytovanie 
• Cestovné náklady 
• Stravné 

 

Spôsob výberu víťazného kandidáta 

Transparentný, nestranný, pluralitný a férový výber zabezpečí komisia zložená zo zástupcov Sučany 
Alumni (2), vedenia školy (1), ZRPŠ (1), a ŽŠR (1) gymnázia v Sučanoch. Celkovo 5 zástupcov bude 
prihliadať na nasledovné kritériá kandidátov a ich žiadostí o pridelenie štipendia: 
 

• Ekonomická situácia kandidáta a pomery v rodine (váha 30 %) 
• Dosiahnuté študijné výsledky kandidáta (30 %) 
• Mimoškolská činnosť kandidáta (30 %) 
• Iné okolnosti (10 %) 

 
KONTAKT: 

Sučany Alumni: www.sucanyalumni.sk, sucany.alumni@gmail.com 
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu: www.gbas.sk 


