
VYHLÁŠKA 
REKTORA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

 č. 8/2013, 
 KTOROU SA USTANOVUJE ŠTATÚT ŠTIPENDIJNÉHO FONDU 

 

čl. 1 

Štipendijný fond Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „štipendijný fond“) je vytváraný v súlade 
s § 16a ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a čl. 15 ods. 9 Štatútu 
Trnavskej univerzity v Trnave. Štipendijný fond je určený na rozvoj univerzity ako celku.  

 
čl. 2  

Tvorba štipendijného fondu  

 

(1) Štipendijný fond sa tvorí zo zisku Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „univerzita“), 
z darov, z dedičstva, z výnosov, z výnosov vlastných finančných fondov  
(§ 16 ods. 3 zákona), zo školného (§ 92 ods. 20 zákona) a z časti dotácie na sociálnu podporu 
študentov (§ 89 ods. 7 zákona). 

(2) Dobrovoľná časť štipendijného fondu, ktorej výšku si určí každá fakulta podľa vlastných 
možností, sa tvorí z tej časti školného, ktorá nie je príjmom štipendijného fondu univerzity a 
zostáva k dispozícii jednotlivým fakultám (§ 92 ods. 20 zákona). 

 
čl. 3  

Použitie prostriedkov štipendijného fondu 

 

(1) Motivačné štipendium podľa čl. 2 ods. 1 sa môže priznať študentom bakalárskych a 
magisterských študijných programov v dennej a externej forme štúdia. 

(2) Motivačné štipendium priznáva rektor univerzity z vlastnej iniciatívy alebo na návrh prorektora 
univerzity alebo na návrh dekana fakulty. 

 
čl. 4  

Použitie prostriedkov dobrovoľnej časti štipendijného fondu 

 

(1) Motivačné štipendium z dobrovoľnej časti štipendijného fondu podľa čl. 2 ods. 2 sa môže 
priznať študentom bakalárskych a magisterských študijných programov v dennej alebo 
v externej forme štúdia. 

(2) Motivačné štipendium z dobrovoľnej časti štipendijného fondu univerzity priznáva rektor 
univerzity na návrh dekana fakulty. 

(3) O správnom použití prostriedkov pridelených študentovi vo forme motivačného štipendia 
z dobrovoľnej časti štipendijného fondu univerzity sa spíše medzi univerzitou a študentom 
Zmluva o poskytnutí štipendia zo štipendijného fondu Trnavskej univerzity, ktorá obsahuje 
náležitosti potrebné na kontrolu úspešnosti tejto mimoriadnej pomoci študentovi. 

 
 

čl. 5  



Jednorazové motivačné štipendium 

 

(1) Na priznanie jednorazového motivačného štipendia študent nemá právny nárok.  

(2) Jednorazové motivačné štipendium je možné priznať: 

a) za vynikajúce študijné výsledky absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia (cena 
dekana, cena rektora), za vynikajúcu bakalársku a diplomovú prácu alebo za vynikajúce 
výsledky v odbornej, vedeckej a výskumnej činnosti, 

b) za reprezentáciu fakulty, univerzity alebo Slovenskej republiky v oblasti kultúry, umeleckej 
alebo športovej činnosti,  

c) za podporu rozvoja fakulty a univerzity,  šírenie dobrého mena fakulty a univerzity alebo za 
významný humanitný čin, 

d) v prípade ťažkej sociálnej situácie študenta (napr. náhle úmrtie rodičov, príp. jedného 
z rodičov, náhle úmrtie manžela, manželky, strata zamestnania u jedného z rodičov), 

e) študentovi bakalárskeho alebo magisterského štúdia v dennej forme štúdia, ak príjem 
rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium podľa vyhlášky MŠ SR č. 
102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl neprekročí 
stanovenú výšku najviac o 3 eurá (do výšky desaťnásobku mesačnej sumy minimálneho 
štipendia). 

 

čl. 6  
Štipendium z dobrovoľnej časti štipendijného fondu 

 
Štipendium z dobrovoľnej časti štipendijného fondu sa priznáva študentom, ktorí plnia mimoriadne 
úlohy pri prehlbovaní svojich vedomostí a pri šírení dobrého mena univerzity. 

 

čl. 7  

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Táto vyhláška a účinnosť dňom jej vyhlásenia na úradnej výveske univerzity.  

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa zrušuje Vyhláška rektora Trnavskej univerzity 
v Trnave č. 8/2009, ktorou sa ustanovuje Štatút štipendijného fondu zo dňa  
24. novembra 2009. 

 

Trnava 29. októbra 2013  
        

 
 
 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
                                                                                             rektor Trnavskej univerzity v Trnave 
 
 
Vyhláška bola vyhlásená na úradnej výveske univerzity dňa 13. novembra 2013 


