
Smernica  

dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

�. 3/2018 

o priznávaní motiva�ného štipendia 

Pod�a ustanovenia § 96 zákona �.131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydávam túto smernicu 
o priznávaní motiva�ného štipendia. 

�

�lánok 1 

Základné ustanovenia 

Smernica dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave o priznávaní 
motiva�ného štipendia je vydaná v súlade s ustanovením § 96 zákona �.131/2002 Z. z.  
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Štipendijným poriadkom Trnavskej univerzity v Trnave z 9. júla 2013, ako i Vyhláškou 
rektora Trnavskej univerzity v Trnave �. 8/2013, ktorou sa ustanovuje štatút štipendijného 
fondu.

�lánok 2 

Priznávanie motiva�ného štipendia 

(1) Motiva�né štipendium možno prizna�:  

(a) za vynikajúce plnenie študijných povinností, 

(b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku  v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo 
športovej �innosti, 

(c) za úspešnú reprezentáciu fakulty, univerzity alebo Slovenskej republiky v umeleckých, 
športových alebo vedomostných sú�ažiach, za propagáciu fakulty, univerzity 

(2) Štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa priznáva študentom prvého 
stup�a v dennej forme štúdia v 2. a 3. roku štúdia a študentom druhého stup�a štúdia 
v dennej  forme štúdia  v 2. roku štúdia v rámci štandardnej d�žky štúdia.  

(3) Štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa vypláca študentovi 
jednorazovo na bankový ú�et študenta raz za rok, obvykle v mesiaci november. 

(4) Motiva�né štipendium pod�a �l. 2 ods. 1 b), c) sa priznáva študentom prvého a druhého 
stup�a v dennej forme štúdia v rámci štandardnej d�žky štúdia po�as celého akademického 
roka.  

(5) Motiva�né štipendium sa priznáva aj študentovi, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej 
republike, ak splnil ur�ené podmienky. 



(6) Motiva�né štipendium sa nepriznáva študentovi, ktorý mal v období, za ktoré sa posudzuje 
plnenie jeho študijných povinností, prerušené štúdium.  

(7) Motiva�né štipendium sa priznáva študentovi bez toho, aby o� študent žiadal. Študentovi, 
ktorému sa prizná motiva�né štipendium, sa vydá osobitné rozhodnutie. 

�lánok 3 

Posudzovanie plnenia študijných povinností 

(1) Plnenie študijných povinností sa posudzuje osobitne u študentov jednotlivých 
študijných programov. 

(2) Plnenie študijných povinností sa posudzuje pod�a týchto pravidiel: 

(a) úspešné absolvovanie všetkých študijných predmetov, ktoré si študent zapísal 
v príslušnom akademickom roku štúdia, pri�om rozhodujúcim kritériom je dosiahnutie 
najlepšieho váženého študijného priemeru. 

(b) všetky predmety musia by� absolvované na prvý pokus do konca skúškového obdobia, 
ur�eného harmonogramom štúdia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na 
príslušný akademický rok. 

(c) �alšie skuto�nosti rozhodujúce pre posúdenie kvality plnenia študijných povinností a to 
najmä: aktívna ú�as� na podujatiach študentskej vedeckej tvorivosti, aktívna ú�as� na 
vedeckých konferenciách, spolupráca pri riešení výskumných projektov, iné skuto�nosti 
vypovedajúce o kvalite plnenia študijných povinností študentom.  

�lánok 4 

Rozdelenie dotácie pridelenej na motiva�né štipendiá 

(1) Štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa poskytuje najviac desiatim 
percentám študentov fakulty. Rozpis pridelenia štipendií schva�uje vedenie fakulty po 
konzultácii s vedúcim katedry.   

 (2) Výška prideleného štipendia za vynikajúce plnenie študijných povinností sa ur�í na 
základe posúdenia plnenia jeho študijných povinností v rámci celej fakulty.  

(3) Motiva�né štipendium pod�a �l. 2 ods. 1 b), c) priznáva dekan z vlastnej iniciatívy alebo 
na návrh prodekana fakulty pre študijné a sociálne veci. V rozhodnutí uvedie výšku 
motiva�ného štipendia a odôvodnenie priznania.  



�lánok 5 

Závere�né ustanovenia 

(1) Zoznam študentov, ktorým bolo priznané štipendium za vynikajúce plnenie študijných 
povinností sa zverejní na úradnej výveske fakulty.  
(2) Táto smernica bola schválená uznesením �. 1/1-14112018 Kolégia dekana Filozofickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave d�a 14.11.2018 a týmto d�om nadobúda ú�innos�.
(3) Táto smernica sa nadobudnutím ú�innosti stáva vnútorným predpisom Filozofickej 
Fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
(4) D�om nadobudnutia ú�innosti tejto vyhlášky sa zrušuje Smernica dekana Filozofickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave �. 7/2005 o priznávaní prospechového štipendia zo d�a 
22. 11. 2005.

Trnava 14.11. 2018         doc. Dr. phil. Erik Hrn�iarik              
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