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Štipendijný poriadok  Trnavskej univerzity v Trnave 
z 12. februára 2009 

 

Trnavská univerzita v Trnave vydáva  podľa § 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "zákon o vysokých školách") tento Štipendijný poriadok Trnavskej 
univerzity v Trnave (ďalej len „štipendijný poriadok TU"), ktorý bol schválený 
Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave dňa 12. 02. 2009. 

 
PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

čl. 1 
 

 Štipendijný poriadok TU je vydaný v súlade s čl. 39 ods. 2 a 5 Štatútu Trnavskej 
univerzity v Trnave a  § 94 až § 97 zákona o vysokých školách a upravuje podmienky            
na priznanie a spôsob poskytovania štipendií študentom bakalárskeho, magisterského              
a doktorandského študijného programu, ktoré sú uskutočňované na Trnavskej univerzite          
v Trnave (ďalej len "univerzita"), resp. na fakulte univerzity (ďalej len „fakulta“).  

 
DRUHÁ ČASŤ 

ZDROJE FINANCOVANIA ŠTIPENDIÍ 
 

čl. 2 
 

(1) Štipendiá sú priamou formou sociálnej podpory. 
(2) Univerzita poskytuje študentom štipendia: 
a) z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo  štátneho rozpočtu, 
b) z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu univerzity. 
(3) Štipendijný fond univerzity sa okrem prostriedkov podľa § 16a odsekov 2 a 3 zákona 

o vysokých školách vytvára z časti výnosov zo školného (§ 92 ods. 18) a z časti dotácie na 
sociálnu podporu študentov (§ 89 ods. 8) určenú na sociálne štipendiá a motivačné 
štipendiá (§ 96). Štipendijný fond sa používa na poskytovanie štipendií podľa § 95 až § 97 
a pôžičiek podľa § 101 ods. 3. 

(4) Univerzita priznáva v rámci možnosti študentom a absolventom, u ktorých od riadneho 
skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, štipendia z vlastných zdrojov, najmä za 
vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 
štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti alebo ako jednorazovú,               
či pravidelnú sociálnu podporu. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
DRUHY ŠTIPENDIÍ 

 
 

čl. 3 
Sociálne štipendium 

 
(1) Sociálne štipendium je sa poskytuje študentom univerzity podľa vyhlášky MŠ SR            

č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení 
vyhlášky MŠ SR č. 396/2008 Z. z.  
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(2) Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov a študijných programov 
spájajúcich prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia do jedného celku (§ 53 ods. 3 zákona 
o vysokých školách), ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa na základe splnenia 
ustanovených podmienok priznáva sociálne štipendium. Sociálne štipendium prispieva na 
úhradu nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne štipendium má študent právny nárok. 

(3) Na sociálne štipendium nemá nárok študent, 
a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie 

prvého stupňa,   
b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 
c) ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku alebo v jeho časti 

v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania; na účely tohto 
odseku sa v študijných programoch, v ktorých je prvý a druhý stupeň vysokoškolského 
štúdia spojený do jedného celku považujú prvé tri roky štúdia za štúdium v študijnom 
programe prvého stupňa a  štvrtý a ďalšie roky štúdia za štúdium v študijnom programe 
druhého stupňa, pričom štvrtý ročník štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách 
na účely tohto odseku je považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého 
stupňa a ďalšie roky štúdia primerané; doba, počas ktorej študent poberal v príslušnom 
roku štúdia sociálne štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor, 

d) ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia alebo 
e) ktorý študuje externou formou štúdia. 

(4) Študentovi so zdravotným postihnutím sa môže priznať sociálne štipendium aj po 
prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto spôsobené jeho zdravotným postihnutím. 

(5) Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne 
posudzovaných osôb. Hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a výška 
sociálneho štipendia sa odvodzuje zo súm životného minima určených zákonom č. 601/2003 
Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

(6) Príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium, okruh spoločne 
posudzovaných osôb, hranicu príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium, jeho výšku  
a ďalšie podrobnosti o priznávaní sociálneho štipendia ustanovuje vyhláška o sociálnych 
štipendiách.  

(7) Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia predkladá študent na predpísanom tlačive 
dekanovi fakulty, na ktorej je zapísaný na študijnom programe. Študent, ktorý je zapísaný        
na viacerých fakultách, môže žiadať o priznanie štipendia len na jednej fakulte.  

(8) Za správnosť údajov uvedených v žiadosti  zodpovedá študent, ktorý žiadosť podal. 
(9) O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje  dekan fakulty. Rozhodnutie 

o priznaní alebo nepriznaní štipendia sa vydáva písomnou formou. 
(10) Sociálne štipendium v mesačnej výške sa študentovi poskytne najneskôr desiaty deň 

príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého 
číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia. 

(11) V prípade, že študent nesplní podmienky na priznanie sociálneho štipendia, univerzita 
sociálne štipendium neprizná.  

(12) V prípade, že dôjde k zmene podmienok, za ktorých bolo štipendium priznané, je 
povinnosťou študenta, ktorý štipendium poberá, túto skutočnosť bezodkladne oznámiť tam, 
kde bola žiadosť podaná. 

(13) Neoprávnene prevzaté štipendium je študent povinný vrátiť v zmysle § 451 a § 458 
Občianskeho zákonníka. 
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čl. 4 
Motivačné štipendium 

 
(1) Motivačné štipendium možno priznať za:  

a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, 
b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta, 
c) vynikajúce vedecké, výskumné, vývojové a ďalšie tvorivé výsledky prispievajúce                   

k prehĺbeniu poznania (účasť na vedeckom projekte, vedeckovýskumnej činnosti            
na pracovisku a ďalších aktivitách), 

d) úspešnú reprezentáciu fakulty, univerzity, alebo Slovenskej republiky v umeleckých, 
športových alebo vedomostných súťažiach. 

(2) O priznaní motivačného štipendia rozhodne rektor univerzity1 alebo dekan fakulty. 
V rozhodnutí uvedie výšku motivačného štipendia a odôvodnenie priznania. 

 
 

čl. 5 
Priznanie motivačného štipendia za vynikajúce plnenie študijných povinností  

 
(1) Motivačné štipendium prizná  dekan fakulty počnúc druhým rokom štúdia študentovi 

bakalárskeho štúdia alebo študentovi  študijných programov, v ktorých je prvý a druhý stupeň 
vysokoškolského štúdia spojený do jedného celku, študujúcemu v dennej forme štúdia za 
vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak 
neštuduje študijný program tretieho stupňa a nemal počas predchádzajúceho akademického 
roka prerušené štúdium. 

(2) Motivačné štipendium prizná dekan fakulty počnúc druhým rokom štúdia študentovi 
magisterského štúdia v dennej forme štúdia, za vynikajúce plnenie študijných povinností 
v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom roku prerušené štúdium.  

(3) Motivačné štipendium sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal. Študentovi, 
ktorému sa priznáva motivačné štipendium, sa vydá osobitné rozhodnutie. 

(4) Kritéria priznávania motivačného štipendia za vynikajúce plnenie študijných 
povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej 
alebo športovej činnosti určuje štipendijný poriadok fakulty. Fakulta zverejní kritéria 
priznávania motivačného štipendia na úradnej výveske fakulty. 
 
 

čl. 6 
Doktorandské štipendium 

 
Univerzita poskytuje študentovi v doktorandskom študijnom programe v dennej forme 
štúdia štipendium. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia 
s trvalým pobytom v členskom štáte2 má počas štandardnej dĺžky štúdia študijného 
programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, 
nárok na štipendium: 

a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého platového 
stupňa podľa zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní“) a 

                                                           
1 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2007 o udeľovaní akademickej pochvaly absolventom 
Trnavskej univerzity 
2 § 2 ods. 2 zákona o vysokých školách 
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b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého platového 
stupňa podľa zákona o odmeňovaní. 

  
 

čl. 7 
Sociálna podpora 

 
(1) Mimoriadne nadanému a talentovanému študentovi bakalárskeho, magisterského alebo 

doktorandského štúdia, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia 
alebo študentovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže rektor univerzity alebo pri 
študentoch, ktorí sú zapísaní v študijných programoch na fakultách dekan fakulty, priznať 
jednorazovú alebo pravidelnú sociálnu podporu. 

(2) Žiadosť o priznanie sociálnej podpory podáva študent rektorovi prostredníctvom 
pedagogického oddelenia univerzity, pri študentoch, ktorí sú zapísaní v študijných 
programoch na fakultách dekanovi fakulty prostredníctvom študijného oddelenia fakulty. 

 
 

PIATÁ ČASŤ 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

čl. 8 
Preskúmanie rozhodnutia 

 
(1) Na rozhodovanie o priznaní sociálneho štipendia podľa § 96 ods. 1 a 6 zákona 

o vysokých školách sa vzťahuje všeobecne záväzný predpis o správnom konaní.3 
(2) Úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní o priznaní sociálneho štipendia plní 

ministerstvo školstva Slovenskej republiky.4   
 
 

čl. 9 
Ďalšie ustanovenia 

 
Štipendijný poriadok fakulty univerzity môže upraviť ďalšie podrobnosti v súlade so 

zákonom o vysokých školách, so Štipendijným poriadkom TU a ďalšími vnútornými 
predpismi univerzity.  

 
čl. 10 

Platnosť a účinnosť štipendijného poriadku TU 
 

(1) Štipendijný poriadok TU nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým 
senátom Trnavskej univerzity v Trnave. 

(2) Štipendijný poriadok TU, ako vnútorný predpis univerzity, nadobúda účinnosť dňom 
jeho uverejnenia na úradnej výveske univerzity. 
 
 
 
                                                           
3 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
4 § 102 ods. 2, písm. n) zákona o vysokých školách 
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čl. 11 
Zrušovacie ustanovenie 

 
 Zrušuje sa Štipendijný poriadok TU zo dňa 13. júna 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...........................................................................                       .................................................. 
doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., mim. prof.                         doc. Ing. Martin Mišút, CSc. 
        predsedníčka Akademického senátu                                                          rektor 
                 Trnavskej univerzity         Trnavskej univerzity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento Štipendijný poriadok TU v Trnave bol schválený uznesením Akademického senátu 
Trnavskej univerzity v Trnave č. AS TU 1R-10/12022009 dňa 12. februára 2009. Tento 
Štipendijný poriadok TU v Trnave bol uverejnený na úradnej výveske univerzity dňa 24. 2. 
2009. 


