
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ŠTIPENDIA  

ZO ŠTIPENDIJNÉHO FONDU TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAV E 
 

akademický rok 20../20.. 
 
 

Číslo zmluvy: ........................... 
 
 

Plný oficiálny názov inštitúcie:   Trnavská univerzita so sídlom v Trnave 
Úplná oficiálna adresa:    Hornopotočná 23, 918 43  Trnava 
IČO:      31825249 
DIČ:      2021177202 
e-mail:      rektor@truni.sk 
 

ďalej len „univerzita“ , ktorú zastupuje doc. Ing. Martin Mišút, CSc., rektor 
 

na jednej strane 

a 

Meno a priezvisko študenta:   ....................................................................................... 

Úplná oficiálna adresa:    ....................................................................................... 

Fakulta/ročník       ....................................................................................... 

Študijný odbor:     ....................................................................................... 

Študijný program:    ....................................................................................... 

Dátum a miesto narodenia:   ....................................................................................... 

Telefón:     ....................................................................................... 

e-mail: súkromný/školský   ....................................................................................... 

 
ďalej len „príjemca“  na strane druhej 
 
uzatvárajú túto zmluvu. 
 

 
OSOBITNÉ USTANOVENIA  

 
 
Článok 1 – PREDMET ZMLUVY 
 
1.1 Univerzita poskytne príjemcovi mimoriadne štipendium na realizáciu študijného pobytu v rámci 

zvyšovania kvality jeho vzdelávania.  
1.2 Príjemca súhlasí s mimoriadnym štipendiom a s realizáciou študijného pobytu v súlade                    

s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. 
1.3 Akékoľvek dodatky alebo doplnky k tejto zmluve musia byť v písomnej forme podpísané oboma 

zmluvnými stranami. 
 
 
Článok 2 – PLATNOSŤ ZMLUVY 
 
2.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán. 
2.2 Študijný pobyt môže začať najskôr dňa ................. a skončiť najneskôr dňa ................... vrátane. 



Článok 3 – DĹŽKA TRVANIA ŠTUDIJNÉHO POBYTU V ZAHRANI ČÍ     
 

Príjemca sa zaväzuje absolvovať študijný pobyt v zahraničí v období: 

   

 
Spolu: ........................................................................................................      (napr. 3 mesiace a 1 týždeň) 
 
 
 
Článok 4 – PRIJÍMAJÚCA INŠTITÚCIA 
 

Plný oficiálny názov prijímajúcej inštitúcie: ............................................................................................. 

Adresa prijímajúcej inštitúcie: .................................................................................................................. 
 
 
Článok 5 – FINANCOVANIE ŠTUDIJNÉHO POBYTU 
 
Výška mimoriadneho štipendia na realizáciu študijného pobytu: ............................................................. 
 
 
Článok 6 – BANKOVÝ ÚČET 
 
Mimoriadne štipendium bude poukázané na uvedený bankový účet príjemcu: 

Názov banky:    .................................................................................................... 

Držiteľ účtu:    .................................................................................................... 

Číslo účtu (vrátane kódu banky): .................................................................................................... 
 
 
Článok 7 – PREDKLADANIE DOKLADOV A SPRÁVY 
 
7.1 Príjemca mimoriadneho štipendia je povinný predložiť univerzite v lehote 30 dní po ukončení 

študijného pobytu: 
1. doklad z prijímajúcej inštitúcie, ktorý potvrdí začiatok a koniec študijného pobytu 
2. výpis výsledkov štúdia  
3. správu zo študijného pobytu 

7.2 Doklady uvedené v bode 1 a 2 tohto článku musia obsahovať odtlačok pečiatky a podpis 
zodpovedného zástupcu prijímajúcej inštitúcie.  

 
Článok 8 - OSTATNÉ OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 
V prípade nesplnenia podmienok uvedených v čl. 7 tejto zmluvy je príjemca povinný vrátiť univerzite 
mimoriadne štipendium v plnej výške. 
 
Podpisy: 
 
 
 
 
Za príjemcu: .............................................                          Za univerzitu.................................................. 
 
 
V .....................................  dátum ..................................................  


