
 

PODMIENKY PRE ZÍSKANIE MOTIVAČNÉHO 

(PROSPECHOVÉHO) ŠTIPENDIA 

 
Prospechové štipendium priznáva rektor, alebo dekan fakulty, ak sa študijný program 

uskutočňuje na fakulte, v októbri príslušného akademického roku za vynikajúce plnenie 

študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku. V písomnom rozhodnutí 

uvedie výšku priznaného prospechového štipendia a odôvodnenie priznania.  

Na posúdenie kvality plnenia študijných povinností slúži výpočet váženého študijného 

priemeru za predchádzajúci akademický rok. Na tomto základe sa na fakultách (a na 

univerzite pre všetky univerzitou poskytované študijné programy) zostavia poradovníky 

študentov. Poradovníky sa môžu na fakultách zostaviť podľa rozhodnutia dekanov 

osobitne pre jednotlivé študijné programy, skupiny študijných programov alebo roky 

štúdia. Poradie sa začína študentmi, ktorí dosiahli najlepší vážený študijný priemer.  

1. Prospechové štipendium nemôže byť priznané študentovi, ktorý: 

a) mal v predchádzajúcom akademickom roku prerušené štúdium, 

b) si v predchádzajúcom akademickom roku zapísal študijné predmety vo výmere  

menej ako 50 kreditov,  

c) v predchádzajúcom akademickom roku neabsolvoval úspešne jeden alebo viac zo 

zapísaných povinných a povinne voliteľných predmetov, 

d) študuje externou formou štúdia s výnimkou podľa článku 4 ods. 1 písm.c), d). 

2. Prospechové štipendium sa vypláca v príslušnom akademickom roku jednorazovo a 

priznáva sa podľa umiestnenia v poradovníku študentom umiestneným v prvej desatine z 

celkového počtu študentov evidovaných v príslušnom študijnom programe v dennej forme 

prvého a druhého stupňa štúdia a v dennej forme štúdia študijných programov podľa § 53 

ods. 3 ZVŠ k 31. októbru akademického roka, za ktorý sa štipendium vypláca.  

3. V prípade rovnosti váženého študijného priemeru na hranici 10% sa zohľadňujú ďalšie 

kritériá a to v tejto postupnosti:  

a) vyšší počet kreditov získaných za hodnotený akademický rok,  

b) nižší počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetov,  

c) vážený študijný priemer dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch,  

d) umiestnenie na medzinárodnej, národnej, fakultnej úrovni ŠVOČ,  

e) aktivity prospešné pre univerzitu alebo fakultu (práca v univerzitnom, fakultnom 

senáte, ŠIR a pod.).  
 


