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Smernica dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  

č. 1/2019 o priznávaní motivačného štipendia 

  

Podľa ustanovenia §96 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydávam túto smernicu 

o priznávaní motivačného štipendia.  

  

  

Článok 1 

Základné ustanovenia 

Smernica dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave o priznávaní 

motivačného štipendia je vydaná v súlade s ustanovením §96 zákona č. 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 27. júna 2013, ako i Vyhláškou 

rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2013, ktorou sa ustanovuje štatút štipendijného 

fondu.   

  

  

Článok 2  

Priznávanie motivačného štipendia 

(1) Motivačné štipendium možno priznať:   

(a) za vynikajúce plnenie študijných povinností,  

(b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku  v oblasti štúdia, výskumu a vývoja (účasť na 

vedeckom projekte, vedecko-výskumnej činnosti na pracovisku a ďalších aktivitách) 

(c) za úspešnú reprezentáciu fakulty, univerzity alebo Slovenskej republiky v umeleckých, 

športových alebo vedomostných súťažiach, za propagáciu fakulty alebo univerzity, 

(d) za významný humanitný čin.  

(2) Štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa priznáva študentom 

prvého stupňa v dennej forme štúdia v 2. a 3. roku štúdia a študentom druhého stupňa štúdia 

v dennej  forme štúdia  v 2. a 3. roku štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 

(3) Štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa vypláca študentovi 

jednorazovo na bankový účet študenta raz za rok, obvykle v mesiaci november.  
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(4) Motivačné štipendium podľa čl. 2 ods. 1 b), c), d) sa priznáva študentom prvého 

a druhého stupňa v dennej a externej forme štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia počas celého 

akademického roka.   

(5) Motivačné štipendium sa priznáva aj študentovi, ktorý nemá trvalý pobyt 

v Slovenskej republike, ak splnil určené podmienky.  

(6) Motivačné štipendium podľa čl. 2, ods. 1 a) sa nepriznáva študentovi, ktorý mal 

v období, za ktoré sa posudzuje plnenie jeho študijných povinností, prerušené štúdium.   

(7) Motivačné štipendium sa priznáva študentovi bez toho, aby oň študent žiadal. 

Študentovi, ktorému sa prizná motivačné štipendium, sa vydá osobitné rozhodnutie.  

  

  

Článok 3 

Posudzovanie plnenia študijných povinností 

 (1) Plnenie študijných povinností sa posudzuje podľa týchto pravidiel:  

(a) úspešné absolvovanie všetkých študijných predmetov, ktoré si študent zapísal v príslušnom 

akademickom roku štúdia, pričom rozhodujúcim kritériom je dosiahnutie najlepšieho váženého 

študijného priemeru,  

(b) ďalšie skutočnosti, rozhodujúce pre posúdenie kvality plnenia študijných povinností, a to 

najmä: aktívna účasť na podujatiach študentskej vedeckej tvorivosti, aktívna účasť na 

vedeckých konferenciách, spolupráca pri riešení výskumných projektov, iné skutočnosti 

vypovedajúce o kvalite plnenia študijných povinností študentom.   

  

  

Článok 4  

Rozdelenie dotácie pridelenej na motivačné štipendiá 

(1) Štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa poskytuje najviac 

desiatim percentám študentov fakulty. Rozpis pridelenia štipendií navrhuje prodekan pre 

sociálnu starostlivosť o študentov a vzdelávanie a schvaľuje ho vedenie fakulty.     

(2) Výška prideleného štipendia za vynikajúce plnenie študijných povinností sa určí na 

základe posúdenia plnenia jeho študijných povinností v rámci celej fakulty.   

(3) Motivačné štipendium podľa čl. 2 ods. 1 b), c), d) priznáva dekan na návrh členov 

vedenia fakulty. V rozhodnutí sa uvedie výška motivačného štipendia a odôvodnenie priznania.   
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Článok 5  

Použitie prostriedkov štipendijného fondu univerzity 

(1) Motivačné štipendium priznáva rektor univerzity na základe návrhu dekana 

fakulty. 

   (2) Dekan podáva návrh z vlastnej iniciatívy, alebo na návrh člena vedenia 

fakulty. 

 

 

Článok 6  

Záverečné ustanovenia 

(1) Zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium sa zverejní na 

úradnej výveske fakulty.   

(2) Táto smernica bola schválená uznesením č. 1/1-09012019 Kolégia dekana 

Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 09.01.2019 a týmto dňom nadobúda 

účinnosť.  

(3) Táto smernica sa nadobudnutím účinnosti stáva vnútorným predpisom Teologickej 

Fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.  

 

 

  

Bratislava  9. januára 2019          doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.   

                 dekan TF TU          


