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Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Štipendijný poriadok Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej
len „ŠP TnUAD“) je vnútorným predpisom vydaným v súlade s § 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“). Určuje podmienky a spôsob
poskytovania štipendií študentom univerzity v prvom, druhom a treťom stupni štúdia
v súlade s § 54 ods.18 a § 95 až § 97 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:
a) z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „dotačné“) poskytnutých na tento účel,
b) z vlastných zdrojov univerzity prostredníctvom štipendijného fondu1.
(4) Ak študent využil štipendium na iný účel, než na aký je určené, alebo ak ho využil
napriek tomu, že naň nemá nárok, alebo ak iným spôsobom štipendium zneužil,
dopúšťa sa disciplinárneho priestupku podľa § 72 zákona.

Článok 2
Druhy štipendií
TnUAD a jej súčasti môžu študentom z dotačných prostriedkov a z vlastných zdrojov
priznať tieto druhy štipendií:
a) sociálne štipendium podľa § 96 zákona,
b) motivačné štipendium podľa § 96a zákona,
c) štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona,
d) štipendium pre študentov tretieho stupňa štúdia (ďalej len „doktorandské
štipendium) podľa § 54 ods. 18 zákona.

Článok 3
Zdroje financovania štipendií
(1) Štipendiá podľa čl. 2 písm. a) až c) sa poskytujú zo štipendijného fondu TnUAD.
(2) Štipendijný fond TnUAD sa delí na tieto čiastkové štipendijné fondy:
a) fond sociálnych štipendií
§ 16a písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších prepisov
1
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b) štipendijné fondy súčastí
c) osobitný štipendijný fond
(3) Fond sociálnych štipendií sa tvorí časťou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle
§ 89 ods. 7. Určený je na poskytovanie sociálnych štipendií. Dotácia zo štátneho
rozpočtu vychádza z nárokov študentov podľa § 96 zákona a vysoká škola má na ňu
právny nárok.
(4) Štipendijné fondy súčastí sa tvoria:
a) z časti dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 89 ods. 7,
b) 15%-ami z príjmu školného vybraného od študentov príslušnej súčasti
podľa § 92 ods. 20,
c) z vlastných zdrojov podľa § 16a ods. 2, a to z kladného hospodárskeho
výsledku VŠ, z darov, z dedičstva a z výnosov z nich.
(5) Osobitný štipendijný fond sa tvorí:
a) z časti dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 89 ods. 7,
b) 5%-ami z príjmu školného vybraného od študentov príslušnej súčasti
podľa § 92 ods. 20,
c) z vlastných zdrojov podľa § 16a ods. 2, a to z kladného hospodárskeho
výsledku VŠ, z darov, z dedičstva a z výnosov z nich.
(6) Finančné prostriedky štipendijného fondu súčastí sú určené na poskytovanie
motivačných štipendií (čl. 3 ods. 4), ktoré priznáva rektor, ak sa študijný program
uskutočňuje na TnUAD; dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.
(7) Finančné prostriedky osobitného štipendijného fondu sú určené na poskytovanie
motivačných štipendií (čl. 3 ods. 5), ktoré priznáva rektor TnUAD.
(8) Dotačné prostriedky určené na motivačné štipendiá sa rozdeľujú medzi osobitný
štipendijný fond a štipendijné fondy súčastí. Výšku prostriedkov do osobitného
štipendijného fondu určí rektor. Rozdelenie zvyšnej časti dotačných prostriedkov
medzi štipendijné fondy súčastí sa prepočíta úmerne podľa počtu zapísaných
študentov jednotlivých súčastí TnUAD podľa metodiky rozpisu dotácie MŠVVaŠ SR
platnej pre daný kalendárny rok. Percentuálny podiel prostriedkov k rozdeleniu medzi
osobitný štipendijný fond a štipendijné fondy súčastí pripraví Úsek prorektora pre
výchovu a vzdelávanie.
(9) Dotačné prostriedky na motivačné štipendiá prideľuje MŠVVaŠ SR TnUAD
v zmysle dotačnej zmluvy postupne, každý mesiac vo výške jednej dvanástiny.

Článok 4
Sociálne štipendium
(1) Študentom denného štúdia študijných programov prvých dvoch stupňov
a študijných programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorí majú
trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa na základe splnenia ustanovených podmienok
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v § 96 zákona a v osobitnom predpise 2 na úhradu nákladov spojených so štúdiom
priznáva sociálne štipendium. Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci
príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb. Na sociálne štipendium má
študent právny nárok.
(2) Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia predkladá študent na predpísanom
tlačive referátu sociálnej starostlivosti TnUAD. Ak je študentom viacerých vysokých
škôl, žiadosť sa podáva len na jednej vysokej škole.
(3) Žiadosť sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium
poskytovať, pričom na to isté obdobie možno priznať najviac jedno sociálne
štipendium.
(4) Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá študent, ktorý
žiadosť podal.
(5) Nárok na sociálne štipendium posudzuje referát sociálnej starostlivosti. O nároku
na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor univerzity formou písomného
rozhodnutia. O odvolaní proti rozhodnutiu rektora o nároku na priznanie sociálneho
štipendia rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
(6) TnUAD rozhodne o žiadosti do 30 dní od doručenia žiadosti, v zložitých prípadoch
najneskôr do 60 dní3.
(7) Neoprávnene prijaté štipendium je študent povinný vrátiť v zmysle § 451 až 459
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
(8) Sociálne štipendium možno priznať najdlhšie do konca mesiaca, v ktorom študent
prestane byť študentom.
(9) Študent má právo na vyplatenie sociálneho štipendia za mesiac, v ktorom vykonal
štátnu skúšku. Dňom štátnej skúšky prestáva byť študentom, na poskytovanie
sociálneho štipendia stráca nárok od nasledujúceho mesiaca daného akademického
roka.
(10) TnUAD poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň
príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet/IBAN vedený v Slovenskej
republike, ktorého číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia .
(11) 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 štúdia
alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa
vysokoškolského vzdelania; na účely tohto odseku sa prvé tri roky štúdia
Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení
neskorších predpisov
2

3

§ 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
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v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách
(spojenie prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného
celku) považujú za štúdium v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý
a ďalšie roky štúdia za štúdium v študijnom programe druhého stupňa,
pričom štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 je na
účely tohto odseku považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe
druhého stupňa a ďalšie roky štúdia primerane; 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.
(12) Študentovi so špecifickými potrebami (§ 100 zákona o vysokých školách) sa
môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je
toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.

Článok 5
Motivačné štipendium
(1) Motivačné štipendium sa priznáva študentom prvého a druhého stupňa denného
štúdia z dotačných prostriedkov v súlade s § 96a zákona o vysokých školách.
(2) Motivačné štipendium je možné priznať:
a) vo vybraných študijných odboroch určených na motivačné štipendiá
podľa metodiky MŠVVaŠ SR v zmysle § 89 ods. 8 so zohľadnením
študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia: ak ide o študenta
študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia
študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole,
b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho
výsledku
v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej
činnosti.
(3) Motivačné štipendium podľa ods. 2 písm. a) (ďalej len „odborové štipendium“) sa
priznáva najviac päťdesiatim percentám študentov vybraného študijného odboru
uskutočňovaného na TnUAD.
(4) Motivačné štipendium podľa ods. 2 písm. b) sa priznáva najviac desiatim
percentám študentov TnUAD nasledovne:
a) motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinnosti (ďalej
len „prospechové štipendium“),
b) motivačné štipendium za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v oblasti
štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (ďalej len
„mimoriadne štipendium“).
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(5) Odborové štipendium sa priznáva študentom všetkých ročníkov prvého
a druhého stupňa, prospechové štipendium študentom v druhom a vyššom ročníku
prvého a druhého stupňa.
(6) Odborové štipendium sa priznáva na základe spracovaných poradovníkov
študentov podľa jednotlivých vybraných študijných odborov. Poradovníky
spracovávajú a predkladajú rektorovi súčasti TnUAD, na ktorých sa štúdium
uskutočňuje. Podkladom pre spracovanie poradovníka študentov v prvom roku štúdia
je priemer známok z posledného roku štúdia na strednej škole (čl. 5 ods. 2 písm. a),
pre študentov druhého a vyššieho roku štúdia prvého stupňa, prvého a vyššieho roku
štúdia druhého stupňa je vážený študijný priemer (ďalej len VŠP), získaný
z akademického
informačného
systému;
dosiahnutý
v predchádzajúcom
akademickom roku. Poradovník sa vytvára vzostupne od najnižšej číselnej hodnoty
priemeru po najvyššiu. Odborové štipendium, vyplácané z finančných prostriedkov
na tento účel priznáva rektor.
(7) Prospechové štipendium sa priznáva na základe spracovaného poradovníka
študentov. Podkladom spracovania poradovníka študentov druhého a vyššieho roku
štúdia v prvom a druhom stupni štúdia je VŠP, získaný z akademického
informačného systému; dosiahnutý v predchádzajúcom akademickom roku.
Poradovník sa vytvára od najnižšieho VŠP po najvyšší. Prospechové štipendium
priznáva rektor/dekan ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.
(8) Každá fakulta a celouniverzitné pracovisko univerzity (ďalej len „CUP“) má právo
si vypracovať a následne schváliť akademickým senátom podrobnejšie kritériá na
posúdenie plnenia študijných povinností v prípade rovnosti priemeru.
(9) Odborové a prospechové štipendium sa priznáva jedenkrát ročne, obvykle
v mesiaci november príslušného akademického roka.
(10) ) Mimoriadne štipendium podľa ods. 4 písm. b) možno priznať študentovi:
a) za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia vrátane
štátnych skúšok,
b) za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta,
c) za vynikajúci výsledok a úspešnú reprezentáciu fakulty, univerzity alebo
Slovenskej republiky v oblasti výskumu, vývoja, vedeckej, umeleckej
alebo športovej činnosti,
d) za príkladné plnenie povinností slúžiacich na skvalitnenie života
študentov univerzity,
e) za výsostne humánny skutok, ktorým študent prispel k dobrému menu
univerzity.
(11) Mimoriadne štipendium podľa ods. 10 písm. c) a e) možno priznať aj študentovi
v prvom roku prvého a druhého stupňa štúdia.
(12) Mimoriadne štipendium sa študentovi priznáva v príslušnom akademickom roku,
v ktorom nastala daná skutočnosť. Za ten istý výsledok v činnosti alebo súťaži
možno štipendium priznať len raz.
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(13) Mimoriadne štipendiá vyplácané z osobitného štipendijného fondu priznáva
rektor na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe písomného návrhu člena
akademickej obce.
(14) Mimoriadne štipendiá vyplácané zo štipendijného fondu súčastí priznáva dekan
fakulty na základe písomného návrhu člena akademickej obce, pre študentov CUP
rektor TnUAD na základe písomného návrhu člena akademickej obce.
(15) Ak študent splnil podmienky pre priznanie mimoriadneho štipendia podľa ods. 4
písm. b), môže z vlastnej iniciatívy predložiť hodnoverný doklad o dosiahnutí
výsledku dekanovi príslušnej fakulty, pri celouniverzitných študijných programoch
rektorovi univerzity.
(16) Mimoriadne štipendiá sa priznávajú spravidla dvakrát počas akademického roka:
a) vo výnimočných prípadoch v zimnom semestri do konca kalendárneho
roka,
b) v letnom semestri ku koncu akademického roka.
(17) Každý návrh na priznanie motivačného štipendia podľa čl. 5 ods. 2 písm. a) a b)
musí byť zdôvodnený a doložený hodnoverným dokladom o dosiahnutí výsledku.
(18) Po splnení podmienok stanovených týmto štipendijným poriadkom, môže byť
študentovi priznané motivačné štipendium v jednom akademickom roku z obidvoch
dôvodov uvedených v ods. 2 tohto článku. O priznaní motivačného štipendia vydá
rektor TnUAD alebo dekan fakulty písomné rozhodnutie s uvedením výšky štipendia
a odôvodnením jeho priznania.
(19) Motivačné štipendium sa priznáva aj študentovi, ktorý nemá trvalý pobyt
v Slovenskej republike, ak splnil určené podmienky.
(20) Na motivačné štipendium študent nemá právny nárok.

Článok 6
Štipendiá z vlastných zdrojov univerzity
(1) Univerzita a fakulty podľa § 97 ods. 1 zákona môžu priznať v rámci možností
študentom a absolventom, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac
ako 90 dní, štipendiá z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu.
(2) Študentovi prvého, druhého alebo tretieho stupňa, ktorého počas štúdia postihla
obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia (vážne zdravotné dôvody, úmrtie rodiča,
strata zamestnania rodiča a iné) alebo študentovi so zdravotným postihnutím môže
byť priznaná jednorazová alebo pravidelná sociálna podpora.
(3) Žiadosť s dokladmi o nepriaznivej sociálnej situácii k priznaniu jednorazovej alebo
pravidelnej sociálnej podpory študenta CUP sa podáva prostredníctvom vedúceho
rektorovi, ktorý o nej rozhodne formou písomného rozhodnutia. Žiadosť s dokladmi
o nepriaznivej sociálnej situácii k priznaniu jednorazovej alebo pravidelnej sociálnej
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podpory študenta príslušnej fakulty sa podáva dekanovi, ktorý o nej rozhodne formou
písomného rozhodnutia.

(4) Štipendiá podľa ods. 1 možno priznať najmä:
a) za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom roku
štúdia (podľa VŠP),
b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia (vynikajúce
študijné výsledky počas celej doby štúdia, vynikajúca záverečná práca),
c) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu a vývoja
(umiestnenie na prvých troch miestach vo fakultnom, celouniverzitnom
kole študentskej vedeckej a odbornej činnosti alebo v súťaži na
medzinárodnej úrovni),
d) za reprezentáciu TnUAD a dosiahnutie vynikajúceho výsledku
v umeleckej a športovej činnosti,
e) za príkladné plnenie povinností slúžiacich na skvalitnenie života
študentov univerzity,
f) na podporu štúdia zahraničných študentov,
g) pre talentovaných absolventov stredných škôl po ich zápise na štúdium
na TnUAD s cieľom podporiť ich rozhodnutie študovať na TnUAD.
(5) Rektor alebo dekan môžu v mimoriadnych a zreteľa hodných prípadoch priznať
študentovi štipendium vo forme mimoriadneho štipendia.
(6) Na sociálnu podporu podľa ods. 2 tohto článku a na štipendiá podľa ods. 4 môžu
byť použité pre študentov jednotlivých fakúlt a CUP iba finančné prostriedky zo
štipendijných fondov súčastí a osobitného štipendijného fondu tvorené podľa čl. 3
ods. 4 písm. b) a c) a ods. 5 písm. b) a c).
(7) Podľa čl. 6 ods. 2 a 4 je možné študentovi vyplatiť štipendium v danom
akademickom roku v maximálnej výške 500 Eur.

Článok 7
Doktorandské štipendiá
(1) Doktorandské štipendium sa poskytuje študentom doktorandských študijných
programov v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ počas
trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už
nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
(2) Podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona je štandardná dĺžka štúdia doktorandského
študijného programu v dennej forme tri alebo štyri akademické roky.
(3) Štipendium podľa ods. 1 tohto článku priznáva pre študentov celouniverzitných
študijných programov v dennej forme rektor TnUAD a študentom príslušnej fakulty
dekan fakulty.
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(4) Doktorandské štipendium sa poskytuje vo výške:
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 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(5) Doktorandské štipendiá sú vyplácané z finančných prostriedkov poskytovaných
v rámci inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja verejných vysokých škôl
v zmysle metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
Dotačné prostriedky nie sú súčasťou štipendijného fondu a univerzita ich vedie
samostatne.
(6) Počas prerušenia štúdia sa študentovi študijného programu doktorandského
štúdia štipendium neposkytuje. V prípade, ak študent ukončí štúdium pred koncom
príslušného mesiaca, štipendium sa mu alikvotne kráti.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
(1) Na rozhodovanie o priznaní štipendia podľa tohto poriadku sa nevzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní4 okrem rozhodovania o priznaní sociálneho
štipendia podľa § 96 ods. 1 až 6 zákona a článku 4 ods.1 až 12.
(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 v Trenčíne schválený Akademickým
senátom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka dňa 26.9.2012.
(4) Tento poriadok bol schválený Akademickým senátom Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne dňa 19. 11. 2014

........................................................
doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS TnUAD

4

..........................................................
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

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