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Kritériá pre priznanie motivačného štipendia pre 

študentov TU FZaSP v Trnave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 1 

Základné ustanovenie 

 

1. Motivačné štipendium sa priznáva  študentom TU FZaSP 1. a 2. stupňa v dennej 

forme štúdia v súlade s § 96a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z dotácie zo štátneho 

rozpočtu. 

2. Prostriedky z dotácie na motivačné štipendiá sa rozdelia  podľa metodiky rozpisu 

dotácie MŠVVaŠ SR platnej pre daný kalendárny rok. 

3. Motivačné štipendium sa priznáva: 

a) Pre vybrané odbory § 96a, ods. 1 písm. a) zákona o VŠ (odborové štipendium) 

b) Za vynikajúce plnenie študijných povinností § 96a, ods. 1 písm. b) zákona o VŠ 

(prospechové štipendium) 

c) Za mimoriadne výsledky § 96a, ods. 1 písm. b) zákona o VŠ (študijné, vo 

výskume/vývoji, v umeleckej činnosti, v športovej činnosti) 

 

 

Článok 2 

Odborové štipendiá 

 

1. Odborové štipendium sa účelovo priznáva študentom študijných programov 

v študijných odboroch určených v Metodike podľa § 89 ods. 8. zákona o VŠ na 

základe analýz a prognóz vývoja trhu práce so zohľadnením študijných výsledkov. 

2. Návrh na priznanie odborového štipendia predkladá študijné oddelenie na schválenie 

vedeniu fakulty. 

3. Po schválení vedenia fakulty o priznaní odborového štipendia fakulta v rozhodnutí 

uvedie priznanú výšku štipendia a dôvod priznania. 

4. Odborové štipendium sa priznáva jednorazovo na bankový účet študenta. 

5. Odborové štipendia je možné priznať dvakrát ročne, obvykle v mesiaci apríl 

a november. 

6. Kritériom pre priznanie odborového štipendia pre študentov prvého stupňa štúdia            

v 2. a 3. roku štúdia je dosiahnutie najlepšieho študijného prospechu za predchádzajúci 

akademický rok a zároveň úspešné absolvovanie všetkých študijných predmetov 

zapísaných v hodnotenom akademickom roku. 

7. Kritériom pre priznanie odborového štipendia pre študentov prvého stupňa štúdia          

v 1. roku štúdia je dosiahnutie najlepšieho študijného prospechu za zimný semester 

a zároveň úspešné absolvovanie všetkých študijných predmetov zapísaných v zimnom 

semestri hodnoteného akademického roku. 

8. Odborové štipendium môže byť priznané študentovi v každom roku štúdia v rámci 

štandardnej dĺžky štúdia len jeden krát. 



9. Odborové štipendium sa neprizná študentovi, ktorý neuhradil školné, ak mal takúto 

povinnosť, prípadne bolo voči nemu zahájené disciplinárne konanie. 

 

 

Článok 3 

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností 

 

1. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové 

štipendium) sa priznáva  študentom TU FZaSP 1. a 2. stupňa v dennej forme štúdia 

v súlade s § 96a písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z dotácie zo štátneho 

rozpočtu. 

2. Návrh na priznanie prospechového štipendia predkladá študijné oddelenie na 

schválenie vedeniu fakulty. 

3. Po schválení vedenia fakulty o priznaní odborového štipendia fakulta v rozhodnutí 

uvedie priznanú výšku štipendia a dôvod priznania. 

4. Prospechové štipendium sa priznáva jednorazovo na bankový účet študenta. 

5. Prospechové štipendium sa priznáva raz za rok obvykle v mesiaci november. 

6. Štipendium sa priznáva študentom prvého stupňa v dennej forme štúdia v 2. a 3. roku 

štúdia a študentom druhého stupňa v dennej forme štúdia v 2. roku štúdia.  

7. Rozhodujúcim kritériom pre priznanie prospechového štipendia je dosiahnutie 

najlepšieho študijného prospechu za predchádzajúci akademický rok a zároveň úspešné 

absolvovanie všetkých študijných predmetov zapísaných v hodnotenom akademickom 

roku. V prípade, že na hraničnom mieste v poradí je viac študentov s rovnakým 

študijným priemerom, štipendium získa ten študent, ktorý dosiahol lepší priemer za 

povinné predmety, ak aj po tomto vyhodnotení bude na hraničnom mieste viac 

študentov, štipendium získa ten študent, ktorý získa lepší priemer za povinné a povinne 

voliteľné predmety, po zhodnotení týchto kritérií potom bude nasledovať hodnotenie, 

kto úspešne absolvoval všetky študijné predmety s menším počtom opravných 

termínov. 

8. Prospechové štipendium môže byť priznané študentovi v každom roku štúdia v rámci 

štandardnej dĺžky štúdia len jeden krát. 

9. Prospechové štipendium sa neprizná študentovi, ktorý neuhradil školné, ak mal takúto 

povinnosť, prípadne bolo voči nemu zahájené disciplinárne konanie. 

 

 

Článok 4 

Iné motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

 

 

1. Zo zdrojov štátneho rozpočtu možno priznať v zmysle §96 písm. b) zákona č. 131/2002 

Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 



predpisov motivačné štipendiá za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, 

výskumu, vývoja, umeleckej činnosti a športovej činnosti. 

2. Motivačné štipendium uvedené v bode 1 čl.4 sa priznáva študentom v dennej forme 

štúdia. 

3. Návrh na priznanie uvedeného štipendia predkladajú vedúci katedier, prípadne študijné 

oddelenie. 

4. Štipendium podľa uvedeného článku možno priznať kedykoľvek. 

 

 

Článok 5 

Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy 

1. Vysoká škola priznáva v rámci možnosti študentom a absolventom, u ktorých od 

riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, štipendiá z vlastných zdrojov. 

2. Štipendium je možné priznať za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie 

vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej 

činnosti, na sociálnu podporu. 

Štipendium podľa uvedeného článku je možné priznať jednorazovo alebo opakovane. 

 

 

 

 

       prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., v. r. 

       dekan fakulty 


