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Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Štipendijný poriadok (ďalej len „poriadok“) je vnútorným predpisom Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „univerzita“) vydaným podľa § 15 
ods. 1, písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmenách a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon“) a  článku 20 ods. 
1, písm. i) Štatútu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Upravuje 
podmienky a spôsob poskytovania štipendií študentom univerzity v prvom, druhom 
a treťom stupni štúdia v súlade s 54 ods. 8 a  §95 aţ  §98 zákona.  
 
(2) Cieľom poskytovania štipendií je prispieť študentom nachádzajúcim sa 
v nepriaznivej ekonomickej situácii na úhradu nákladov spojených so štúdiom, ako aj 
oceniť ich vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho 
výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. 
 
(3) Štipendiá sa poskytujú z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých na tento 
účel  a z vlastných zdrojov univerzity prostredníctvom štipendijného fondu1. 

 
(4) Ak študent vyuţil štipendium na iný účel, neţ na aký je určené, alebo ak ho vyuţil 
napriek tomu, ţe naň nemá nárok, alebo ak iným spôsobom štipendium zneuţil, 
dopúšťa sa disciplinárneho priestupku podľa § 72 zákona. 
 
 
 

Článok 2 
Druhy štipendií  

 
(1) Univerzita a fakulty poskytujú študentom 
      a) motivačné štipendium, a to ako : 
 - prospechové štipendium, 
 - mimoriadne štipendium, 
      b) sociálne štipendium a jednorazovú alebo opakovanú sociálnu podporu,  
      c) štipendium  doktorandov. 
 

 

Článok 3 
 Štipendijný fond  

 
(1)   Motivačné a sociálne štipendium a jednorazová alebo opakovaná sociálna 
podpora sa poskytujú zo štipendijného fondu tvoreného podľa § 16a ods. 6 zákona. 
Pre poskytovanie motivačných štipendií a sociálnej podpory študentom študijných 
programov uskutočňovaných na fakultách sa  vytvárajú  fakultné štipendijné fondy. 
Pre poskytovanie motivačných štipendií a sociálnej podpory študentom študijných 
programov uskutočňovaných na univerzite a mimoriadnych štipendií   priznávaných 

                                                 
1
§ 16a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších prepisov 
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rektorom študentom univerzity  sa vytvára  osobitný štipendijný  fond. Pre 
poskytovanie sociálnych štipendií sa vytvára fond sociálnych štipendií, ktorý je  
tvorený časťou dotácie zo štátneho rozpočtu určenú na sociálne štipendiá.  Fakultné 
štipendijné fondy,  osobitný štipendijný fond a fond sociálnych štipendií spolu 
vytvárajú štipendijný fond univerzity.  
 
(2) Fakultný štipendijný fond a osobitný štipendijný fond sa tvoria  z  prostriedkov 
štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na motivačné štipendiá, časťou príjmov zo 
školného podľa § 92 odsek 5 a 6 zákona, z darov, z dedičstva a z výnosov z nich 
a po schválení výročnej správy o hospodárení univerzity za predchádzajúci 
kalendárny rok akademickým senátom univerzity a správnou radou univerzity aj 
z rozdelenia  zisku (kladného hospodárskeho výsledku. 
 
 (3) Prostriedky štátneho rozpočtu určené na motivačné štipendiá sa rozdeľujú medzi 
osobitný štipendijný fond a fakultné štipendijné fondy. Výšku prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu na osobitnom štipendijnom fonde určenú na poskytovanie 
mimoriadnych štipendií študentom univerzity priznávaných rektorom určí  rektor. 
Zvyšná časť prostriedkov zo štátneho rozpočtu je rozdelená medzi fakultné 
štipendijné fondy a osobitný štipendijný fond podľa počtu študentov  prvého 
a druhého stupňa študujúcich dennou formou štúdia neplatiacich školné k 31.10. 
akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa prostriedky 
zo štátneho rozpočtu rozdeľujú medzi fakultné štipendijné fondy a osobitný 
štipendijný fond.  
 
(4) Percentuálny podiel prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré budú rozdelené 
medzi fakultné štipendijné fondy podľa odseku 3 tohto článku oznámi dekanom fakúlt 
oddelenie akademických činností TnUAD (ďalej len „OAČ“). Prostriedky zo štátneho 
rozpočtu budú rozdelené medzi fakultné štipendijné fondy a osobitný štipendijný fond 
priebeţne po ich zaslaní na účet univerzity. Za rozdelenie prostriedkov medzi 
osobitný štipendijný fond a fakultné štipendijné fondy zodpovedá kvestor univerzity. 
 
 (5) Časť fakultného štipendijného fondu je tvorená  15%-ami z  príjmu školného 
podľa § 92 odsek 5 a 6 zákona vybraného od študentov študujúcich v študijných 
programoch uskutočňovaných na  fakulte. 
 
(6) Časť osobitného  štipendijného fondu je tvorená  15%-ami z príjmu školného  
podľa § 92 odsek 5 a 6 zákona vybraného od študentov študujúcich v študijných 
programoch uskutočňovaných na univerzite.  
 
(7) Ďalšia časť osobitného štipendijného fondu je tvorená 5%-ami z príjmu školného 
podľa § 92 odsek 5 a 6  zákona vybraného od študentov univerzity.  
 
(8) Za rozdelenie prostriedkov zo školného podľa odsekov 5 aţ 7 tohto článku 
zodpovedá kvestor univerzity. 
 
 
 
 
 



 

 
 ON 1-001-04 Strana 3 z 6 

 

  TL-3-001-01/07   

Článok 4 
Prospechové štipendium  

 
(1)  Prospechové štipendium  sa priznáva študentovi za vynikajúce plnenie študijných 
povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak v jeho priebehu nemal 
prerušené štúdium.  
 
(2) Prospechové štipendium študentovi študujúcemu  študijný  program 
uskutočňovaný na univerzite priznáva rektor z prostriedkov osobitného štipendijného 
fondu.  
 
(3) Prospechové štipendium študentovi študujúcemu  študijný  program 
uskutočňovaný na fakulte priznáva dekan z prostriedkov fakultného štipendijného 
fondu. 
 
 (4)  Počet študentov študujúcich študijný program uskutočňovaný na univerzite, 
ktorým sa prizná prospechové štipendium a výšku prospechového štipendia určí  
rektor pri zohľadnení výšky osobitného štipendijného fondu.  
                                                                                                                                         
(5)  Počet študentov študujúcich študijný program uskutočňovaný na fakulte, ktorým 
sa prizná prospechové štipendium a výšku prospechového štipendia určí  dekan pri 
zohľadnení výšky fakultného štipendijného fondu.  
 
(6) Kaţdá fakulta  vypracuje pravidlá, podľa ktorých sa posudzuje plnenie študijných 
povinností študentov študujúcich študijný program uskutočňovaný na  fakulte. 
Pravidlá musia byť zverejnené na mieste obvyklom   pre úradné oznamy fakulty pred 
začiatkom akademického roka,  v ktorom  sa prospechové štipendium priznáva. 
Prospechové štipendium sa priznáva bez toho, aby oň študent ţiadal. 
 
(7) Študentovi študujúcemu študijný program uskutočňovanom na fakulte, ktorému 
sa prizná prospechové štipendium, vydá dekan písomné rozhodnutie o jeho priznaní.  
 
(8) Univerzita  vypracuje pravidlá, podľa ktorých sa posudzuje plnenie študijných 
povinností študentov študujúcich študijný program uskutočňovaný na  univerzite. 
Pravidlá musia byť zverejnené na mieste obvyklom mieste pre úradné oznamy  pred 
začiatkom akademického roka,  v ktorom  sa prospechové štipendium priznáva. 
Prospechové štipendium sa priznáva bez toho, aby oň študent ţiadal. 
 
(9) Študentovi, študujúcemu študijný program uskutočňovanom na univerzite, 
ktorému sa prizná prospechové štipendium, vydá rektor písomné rozhodnutie o 
jeho priznaní.  
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Článok 5 
Mimoriadne štipendium 

 
(1) Mimoriadne štipendium môţe byť študentovi priznané za: 
 

a)   vynikajúci výsledok vo vedeckej,  umeleckej alebo športovej činnosti,  
b)   úspešnú reprezentáciu príslušnej súčasti, univerzity  alebo  
      Slovenskej republiky,  
c)   vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,  
d)   mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu.  

 
(2) Mimoriadne štipendium priznáva rektor alebo dekan formou písomného 
rozhodnutia. Ak mimoriadne štipendium priznáva dekan, vypláca sa z prostriedkov 
fakultného štipendijného fondu. Ak mimoriadne štipendium priznáva rektor, vypláca 
sa z prostriedkov osobitného  štipendijného fondu.  
 
(3) Mimoriadne štipendium sa obvykle priznáva v akademickom roku, v ktorom 
nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo najneskôr do konca kalendárneho 
roku, v ktorom príslušný akademický rok končí.  Mimoriadne štipendium moţno 
priznať za ten istý výsledok v činnosti alebo v súťaţi podľa ods. 1 písm. a) a b) tohto 
článku len raz.  
 
 

Článok 6 
Sociálne štipendium a sociálna podpora 

 
(1) Sociálne štipendium sa priznáva študentom denného štúdia študijných programov 
prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa § 53 ods. 3 zákona, ktorí majú 
trvalý pobyt v Slovenskej republike a spĺňajú podmienky stanovené v § 96 ods. 1 aţ 
5 zákona a v osobitnom predpise 2 na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Pre 
priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne 
posudzovaných osôb. 
 
(2) Ţiadosť o priznanie sociálneho štipendia predkladá študent na predpísanom 
tlačive referátu sociálnej starostlivosti o  študentov. Ak je študent študentom 
viacerých vysokých škôl, ţiadosť sa podáva len na jednej vysokej škole.   
 
(3) Ţiadosť sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium 
poskytovať, pričom na to isté obdobie moţno priznať najviac jedno sociálne 
štipendium.  
 
(4) Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v ţiadosti zodpovedá študent, ktorý 
ţiadosť podal.  
 

                                                 
2
 Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení 

neskorších predpisov 
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(5) Nárok na sociálne štipendium posudzuje referát sociálnej starostlivosti 
o  študentov. O nároku rozhoduje formou písomného rozhodnutia rektor. 
 
(6) V prípade, ţe dôjde k zmene podmienok, za ktorých bolo štipendium priznané, je 
povinnosťou poberateľa štipendia bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť 
na referát sociálnej starostlivosti o študentov.   
 
 (7) Neoprávnene prijaté štipendium je študent povinný vrátiť.  

 
(8) Sociálne štipendium moţno priznať najdlhšie do konca mesiaca, v ktorom študent 
prestane byť študentom.  
 

(9) Študentovi 1, 2., alebo 3 stupňa, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť 
nepriaznivá sociálna situácia alebo študentovi so zdravotným postihnutím môţe byť 
priznaná jednorazová alebo pravidelná sociálna podpora. 
 
(10) Ţiadosť o priznanie sociálnej podpory študenta zapísaného v študijnom 
programe uskutočňovanom na univerzite sa podáva prostredníctvom OAČ rektorovi, 
ktorý o nej rozhodne formou písomného rozhodnutia. Ţiadosť o priznanie sociálnej 
podpory študenta zapísaného v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte sa 
podáva prostredníctvom študijného oddelenia fakulty dekanovi, ktorý o nej rozhodne 
formou písomného rozhodnutia. 
 
(11) Na sociálnu podporu študentov, ktorí sú zapísaní v študijných programoch               
na fakultách môţu byť pouţité prostriedky  zo štipendijných fondov fakúlt mimo 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na motivačné štipendiá.  Na sociálnu 
podporu študentov, ktorí  sú zapísaní v študijných programoch uskutočňovaných na 
univerzite môţu byť pouţité prostriedky osobitného štipendijného fondu, ktoré sú 
tvorené 15%-ami  z príjmu školného  podľa § 92 odsek 5 a 6 zákona vybraného od 
študentov študijných programoch uskutočňovaných na univerzite.  
 
 

Článok 7 
Doktorandské štipendium 

 
(1) Doktorandské štipendium sa poskytuje študentom doktorandských študijných 
programov v dennej forme štúdia. Študent doktorandského študijného programu 
v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte má počas trvania 
štandardnej dĺţky štúdia  študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak uţ nezískal 
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium podľa § 54 ods. 18 
zákona 
a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého 
platového stupňa podľa zák. č.553/2002 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého 
platového stupňa podľa zák. č.553/2002 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
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zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
(3)  Doktorandské štipendium sa poskytuje z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré 
univerzita vedie oddelene od štipendijného fondu univerzity. 
 
 

Článok   8 
Záverečné ustanovenia 

 
(1)  Na rozhodovanie o priznaní štipendia podľa tohto poriadku sa nevzťahuje 
všeobecný predpis o správnom konaní3 okrem rozhodovania o priznaní sociálneho 
štipendia podľa § 96 ods. 1 aţ 6 zákona a článku 6 ods.1 aţ 8. 
 
(2) Tento poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 
Akademickým senátom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 
 
(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto poriadku sa ruší Štipendijný poriadok 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka schválený Akademickým senátom 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka dňa 1.6.2008. 
 
(4) Tento poriadok bol schválený Akademickým senátom Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne dňa 1. apríla 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ...........................................................                ......................................................... 

  Ing. René Harťanský, PhD.          doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.  
               predseda AS TnUAD                                  rektor TnUAD

                                                 
3
 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov       



 

   

 


