
Štipendijný poriadok  
Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty 
 
 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (ďalej aj „fakulta“ alebo „PF TU“), 
vydáva po schválení Akademickým senátom PF TU dňa 15. februára 2019 podľa § 33 ods. 3 
písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o vysokých školách“) tento Štipendijný poriadok 
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len „štipendijný poriadok“). 
 
 

Čl. 1 
Predmet úpravy 

 
Tento štipendijný poriadok v nadväznosti na príslušné všeobecne záväzné právne 

predpisy,1 na vnútorné predpisy Trnavskej univerzity v Trnave2 (ďalej aj „univerzita“ alebo 
„TU“) a na vnútorné predpisy fakulty3 upravuje podmienky priznania a spôsob poskytovania 
motivačných štipendií študentom fakulty z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na tento 
účel. 
 

 
MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ4 

 
Čl. 2 

Priznanie motivačného štipendia  
 
(1) Motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu sa poskytuje najviac desiatim 
percentám študentov v študijných programoch 1. a 2. stupňa dennej formy štúdia v zmysle 
metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný 
kalendárny rok, ktorú vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky.  
(2) Motivačné štipendium sa poskytuje študentom, ktorí splnia kritériá priznania motivačných 
štipendií za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo ak dosiahnu vynikajúci výsledok 
v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.  
(3) Motivačné štipendium poskytuje dekan fakulty.  
(4) Rozhodnutie o poskytnutí motivačného štipendia musí byť vydané písomne a musí byť 
odôvodnené. 
(5) Na poskytnutie motivačného štipendia študent nemá právny nárok.    
 

Čl. 3 
Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové 

štipendium) 
 

(1) Fakulta poskytuje motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností 
(ďalej aj „prospechové štipendium“).   

                                                            
1 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej 
len „zákon o vysokých školách“).  
2 Štatút Trnavskej univerzity v Trnave zo 4. apríla 2013 v platnom znení, deviata časť. Štipendijný poriadok 
Trnavskej univerzity v Trnave z 27. júna 2013.  
3 Štatút Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave z 30. mája 2013 v platnom znení, ôsma časť.  
4 Článok 4 Štipendijného poriadku TU.  



(2) Fakulta priznáva prospechové štipendium študentom bakalárskeho študijného programu 
a študentom magisterského študijného programu v druhom a vyššom roku denného štúdia za 
vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku.  
(3) Prospechové štipendium nemožno priznať študentovi, ak v danom akademickom roku 
prekročil štandardnú dĺžku štúdia určenú pre daný študijný program a študentovi, ktorý mal 
v predchádzajúcom akademickom roku štúdium prerušené. 
(4) Pre účely priznania prospechového štipendia sa študenti zaraďujú do poradovníka od 
najnižšieho váženého študijného priemeru po najvyšší vážený študijný priemer. Fakulta 
vytvára osobitné poradovníky pre bakalárske študijné programy a magisterské študijné 
programy. Do poradovníka môže byť zaradený len študent, ktorý úspešne absolvoval všetky 
študijné predmety, ktoré si v posudzovanom akademickom roku štúdia zapísal (zapísané 
v posudzovanom akademickom roku štúdia), pričom tieto absolvoval do konca skúškového 
obdobia určeného harmonogramom štúdia, s výnimkou študentov, ktorí boli 
v predchádzajúcom akademickom roku na študijnom pobyte v rámci programu Erasmus 
a majú povolený individuálny študijný plán.  
(5) Prospechové štipendium sa priznáva bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá na 
jeho priznanie podľa tohto článku. 
(6) Výšku prospechového štipendia a hranicu na priznanie prospechového štipendia pre  
príslušný poradovník určuje v súlade s článkom 2 ods. 1 dekan fakulty v závislosti od výšky 
pridelených rozpočtových prostriedkov. 
(8) Rozhodnutie dekana fakulty o priznaní prospechového štipendia je konečné a nie je možné 
proti nemu podať opravný prostriedok.  
(9) Prospechové štipendium sa priznáva najneskôr do 24. decembra príslušného 
akademického roka a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka. 
(10) Fakulta na svojej úradnej výveske po priznaní prospechového štipendia na dobu 14 dní 
zverejní hranicu váženého študijného priemeru na priznanie prospechového štipendia v 
jednotlivých poradovníkoch.  
 

Čl. 4 
Motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, 

vývoja, v umeleckej alebo športovej činnosti 
 

(1) Fakulta svojim študentom poskytuje motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho 
výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, v umeleckej alebo športovej činnosti 
z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na tento účel najmä za ich nasledujúce aktivity:  

a) za aktívnu účasť na študentských vedeckých konferenciách, simulovaných súdnych 
sporoch, letných školách z rôznych odborov práva a na iných vedeckých, odborných  
a spoločensky významných podujatiach, 

b) za umiestnenie sa na prvom, druhom alebo treťom mieste v odborných súťažiach, 
c) za úspechy v športe, kultúre a umení a 
d) za zorganizovanie a realizáciu stáží, vedeckých a odborných podujatí, workshopov 

a seminárov.  
(2) Študenti sú povinní predložiť na študijné oddelenie fakulty dokumenty, ktoré potvrdzujú, 
že realizovali aktivity uvedené v čl. 4 ods. 1 písm. a) až d) tohto štipendijného poriadku, na 
základe ktorých sa uchádzajú o priznanie motivačného štipendia. 
 

 
Čl. 5 

Spoločné ustanovenia o motivačných štipendiách 
 

(1) Rozhodným dňom na určenie počtu študentov fakulty na účely priznania motivačných 
štipendií je 31. október daného akademického roka.  



(2) Dekan fakulty môže nepriznať motivačné štipendium študentovi, ktorému podľa 
Disciplinárneho poriadku TU pre študentov bolo: 
a) právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia a v čase 
rozhodovania o priznaní motivačného štipendia neuplynula skúšobná doba stanovená v 
rozhodnutí o uložení disciplinárneho opatrenia, 
b) v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa motivačné 
štipendium priznáva, právoplatne uložené disciplinárne opatrenie, bol podmienečne vylúčený 
alebo vylúčený,  
c) v akademickom roku, v ktorom sa motivačné štipendium priznáva, právoplatne uložené 
disciplinárne opatrenie.  
 

Čl. 6 
Spoločné ustanovenia 

 
(1) Na konanie a rozhodovanie o priznávaní motivačného štipendia za vynikajúce plnenie 
študijných povinností (prospechového štipendia) a motivačného štipendia za dosiahnutie 
vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, v umeleckej alebo športovej 
činnosti sa nevzťahuje správny poriadok.  
(2) Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové 
štipendium) a motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, 
výskumu, vývoja, v umeleckej alebo športovej činnosti  študentov sa priznávajú rozhodnutím. 
Rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia podľa predchádzajúcej vety obsahuje výšku, 
v ktorej ním bolo priznané motivačné štipendium, a je odôvodnené.    
(3) Na doručovanie písomností v konaniach o priznávaní motivačného štipendia za vynikajúce 
plnenie študijných povinností (prospechového štipendia) a motivačného štipendia za 
dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, v umeleckej alebo 
športovej činnosti sa primerane použijú ustanovenia o doručovaní písomností podľa príslušnej 
časti Študijného poriadku fakulty, ktorá upravuje konania vo veciach akademických práv a 
povinností študentov, pokiaľ nie je ustanovené inak.  Rozhodnutia vydané v konaniach podľa 
predchádzajúcej vety sa doručujú poštou alebo si ich študenti osobne prevezmú na študijnom 
oddelení fakulty počas úradných hodín.  
(4) Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové 
štipendium), motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, 
výskumu, vývoja, v umeleckej alebo športovej činnosti študentov sa poskytujú 
bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorého číslo študent poskytol študijnému 
oddeleniu fakulty. Študijné oddelenie fakulty eviduje číslo bankového účtu v akademickom 
informačnom systéme MAIS. 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenie 

 
Tento štipendijný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom fakulty. 
 
predseda AS PF TU  
dekan PF TU  


