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Článok 1
Úvodné ustanovenie
Tento Štipendijný poriadok Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity v Trnave (ďalej len FZaSP TU) upravuje podmienky a spôsob poskytovania
štipendií študentom FZaSP v bakalárskom, magisterskom štúdiu v dennej forme
v zmysle zákona o vysokých školách1). Nevzťahuje sa na študentov doktorandského
štúdia, ktorým sa priznáva štipendium na základe §54 odst. 18 zákona o vysokých
školách.
Článok 2
Zdroje financovania štipendií
1.) Štipendiá sú priamou formou sociálnej podpory.2)
2.) FZaSP TU v Trnave poskytuje študentom štipendiá:
a) z prostriedkov určených na tento účel zo štátneho rozpočtu,
b) z vlastných zdrojov univerzity prostredníctvom štipendijného fondu TU3).
Článok 3
Sociálne a motivačné štipendiá
FZaSP TU v Trnave poskytuje študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu:
a) sociálne štipendiá,
b) motivačné štipendiá.
Článok 4
Sociálne štipendium
1.) Študentom študijných programov prvého a druhého stupňa štúdia a študijných
programov podľa §§ 51-53 zákona o vysokých školách, v dennej forme štúdia, ktorí
majú trvalý pobyt v SR, sa na základe splnenia ustanovených podmienok priznáva
sociálne štipendium. Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so
štúdiom. Na sociálne štipendium má študent právny nárok4).
2.) O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje dekan fakulty. O odvolaní proti
rozhodnutiu dekana o nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje MŠVV a Š
SR.

3.) 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 upravuje všeobecne
záväzný právny predpis vydaný ministerstvom5).
4.) 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 v študijných programoch podľa §53
ods. 3 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,
e) ktorý študuje externou formou štúdia.
5.) Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po
prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným
postihnutím.7)
6.) Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia podáva študent na predpísanom tlačive
dekanovi fakulty prostredníctvom študijného oddelenia fakulty. Študent, ktorý je
zapísaný na viacerých fakultách môže žiadať o priznanie sociálneho štipendia len na
jednej fakulte. Žiadosť sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne
štipendium poskytovať.
7.) Za správnosť údajov v žiadosti zodpovedá študent, ktorý žiadosť podal.
8.) Žiadosť posudzuje dekan, ktorý ju v zmysle ods. 6 prijal a rozhodne o nej. Rozhodnutie
o priznaní štipendia sa vydáva písomnou formou v súlade s ustanoveniami § 47 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
9.) Ak študent nesplní podmienky na priznanie sociálneho štipendia, fakulta sociálne
štipendium neprizná.
10.)
Neoprávnené prevzaté štipendium je študent povinný vrátiť podľa osobitného
predpisu.8)
11.)
Fakulta poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň
príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v SR, ktorého číslo uvedie
študent v žiadosti o priznanie štipendia.9)

Článok 5
Motivačné štipendium
1.) FZaSP TU priznáva študentom z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné
štipendium.10)
a) v študijných odboroch určovaných v metodike vydanej ministerstvom 11)
b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku
v oblasti štúdia.
2.) Motivačné štipendium podľa odseku 1 písm. a) (ďalej len „odborové štipendium“)
môže dekan fakulty priznať najviac 50% študentov určeného študijného odboru na
FZaSP TU.12)
3.) Motivačné štipendiu podľa odseku 1 písm. b) môže priznať dekan fakulty najviac 10%
študentov 13) ako:
Motivačné štipendium za vynikajúci prospech podľa čl. 7 a 8.
4.) Dekan fakulty rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie
výšku motivačného štipendia a odôvodnenie priznania. 14)
Článok 6
Priznávanie odborového motivačného štipendia
1.) Študijné odbory, ktorých študenti majú nárok na priznanie odborového motivačného
štipendia určí ministerstvo v metodike, ktorú vypracúva a každoročne aktualizuje.
2.) Pri rozhodovaní o priznaní odborového motivačného štipendia sa zohľadnia študijné
výsledky 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.
3.) Študenti podľa odseku 2.) sú zaradení do poradovníka pre priznanie odborového
motivačného štipendia na základe ich váženého študijného priemeru (ďalej len „VŠP).
4.) Študenti podľa odseku 3.) sa zaraďujú do poradovníka na základe VŠP vzostupne – od
najnižšieho VŠP po najvyšší VŠP.
5.) V prípade rovnosti VŠP pri hranici stanovenej dekanom sa zohľadní ďalšie
z nasledujúcich kritérií:
a) vyšší počet získaných kreditov
b) počet neúspešne absolvovaných skúšok s hodnotením FX z jednotlivých
predmetov, t.j. počet neúspešných pokusov
c) kvalitu dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch
d) kvalitu dosiahnutých výsledkov v povinné voliteľných predmetoch
e) ďalšie skutočnosti rozhodujúce na posúdenie kvality plnenia študijných
povinností.
6.) Dekan fakulty prizná odborové motivačné štipendium podľa č. 5 ods. 4. Štipendium sa
poskytuje bez podania žiadosti, ak študent splní kritéria pre jeho priznanie.

7.) Výšku motivačného štipendia schvaľuje kolégium dekana, na základe podkladov zo
študijného oddelenia.

Článok 7
Priznávanie motivačného štipendia za vynikajúci prospech
1.) Dekan fakulty priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech počnúc druhým
rokom štúdia študentov, ktorý študuje v dennej forme štúdia za vynikajúce plnenie
študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom roku
štúdium prerušené.

Článok 8
Kritéria motivačného štipendia za vynikajúci prospech
1.) Kritéria priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech na fakulte
vychádzajú zo stanovených študijných povinností pre študentov podľa konkrétnych
podmienok štúdia v jednotlivých študijných programoch v príslušnom roku štúdia.
2.) Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech študentovi podľa
č. 7 ods. 1.), ktorý v danom akademickom roku:
Úspešne absolvoval všetky zapísané predmety s hodnotením A až E.
3.) Študenti, ktorí spĺňajú podmienky v odseku 2.) sa zaraďujú do poradovníka na
základe VŠP vzostupne – od najnižšieho VŠP po najvyšší VŠP.
4.) Dekan priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech takému počtu
študentov, ktorý zodpovedá najviac 10% percentám študentov z celkového počtu
študentov fakulty v dennej forme štúdia k 31.10. hodnoteného akademického roka
v poradí úspešnosti podľa VŠP. V prípade rovnosti VŠP pri hranici 10% dekan
zohľadní ďalšie z nasledujúcich kritérií:
a) počet neúspešne absolvovaných skúšok s hodnotením FX z jednotlivých predmetov,
t.j. počet neúspešných pokusov,
b) vyšší počet získaných kreditov za hodnotený akademický rok,
c) kvalita dosiahnutých výsledkov za povinné predmety,
d) kvalita dosiahnutých výsledkov za povinne voliteľné predmety,
e) ďalšie skutočnosti rozhodujúce na posúdenie kvality plnenia študijných povinností,
5.) Kritéria priznania motivačného štipendia za vynikajúci prospech sa zverejnenia na
výveske fakulty a na webovom sídle fakulty na začiatku výuky v zimnom semestri
akademického roka, najneskôr do 31.10., v ktorom sa štipendium priznáva.

6.) Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech na základe
rozhodnutia podľa č. 5 ods. 4. Štipendium sa poskytuje bez podania žiadosti, ak študent
splní kritéria podľa tohto študijného poriadku.
7.) Anonymný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za
vynikajúci prospech sa zverejní na webovom sídle fakulty a na úradnej výveske.
8.) Výšku motivačného štipendia schvaľuje kolégium dekana, na základe podkladov zo
študijného oddelenia.
Článok 9
Iné motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu

1.) Zo zdrojov štátneho rozpočtu možno priznať v zmysle §96 písm. b) zákona č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov motivačné štipendiá za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v
oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej činnosti a športovej činnosti.
2.) Motivačné štipendium uvedené čl.4 ods. 1 sa priznáva študentom v dennej forme
štúdia.
3.) Návrh na priznanie uvedeného štipendia predkladajú vedúci katedier, prípadne
študijné oddelenie.
4.) Štipendium podľa uvedeného článku možno priznať kedykoľvek, pokiaľ disponuje
fakulta finančnými prostriedkami.

Článok 10
Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy
1.) Vysoká škola priznáva v rámci možností študentom a absolventom prvého a druhého
stupňa štúdia v dennej forme štúdia, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo
viac ako 90 dní, štipendiá z vlastných zdrojov najmä:
a) za vynikajúce študijné výsledky absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia
(cena dekana, cena rektora), za vynikajúcu bakalársku a diplomovú prácu,
b) za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej a výskumnej činnosti, prácu vo
vedeckých krúžkoch a umiestnenie v ŠVOČ,
c) za dôsledné plnenie činností pomocných vedeckých a pedagogických síl,
d) za organizovanie študentských vedeckých konferencií a umiestnenie v
tematických súťažiach,
e) za reprezentáciu fakulty, univerzity alebo Slovenskej republiky v oblasti kultúry,
umeleckej alebo športovej činnosti,
f) za podporu rozvoja fakulty a univerzity, šírenie dobrého mena fakulty a univerzity
alebo za významný humanitný čin,

g) v prípade ťažkej sociálnej situácie študenta jednorazovo alebo pravidelne.
2.) Návrh na udelenie štipendia z vlastných zdrojov priznáva rektor univerzity na návrh
prorektora pre vzdelávanie, resp. dekana fakulty.
3.) Žiadosť o priznanie sociálnej podpory podáva študent rektorovi prostredníctvom
oddelenia pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov, pri študentoch, ktorí sú zapísaní v
študijných programoch na fakultách dekanovi fakulty prostredníctvom študijného
oddelenia fakulty.

Článok 11
Doktorandské štipendium
1.) 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 štáte 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 6. 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
b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 7. platovej triedy a prvého
platového stupňa podľa zákona o odmeňovaní
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12
Preskúmanie rozhodnutia
1.) Na rozhodovanie o priznaní sociálneho štipendia podľa § 96 zákona o vysokých školách
sa vzťahuje všeobecne záväzný predpis o správnom konaní.

Článok 13
Ďalšie ustanovenia
1.) Na rozhodovanie o priznaní motivačných štipendií v zmysle § 96a) a § 97 sa nevzťahuje
všeobecne záväzný predpis o správnom konaní, sú preskúmateľné súdom.

Článok 14
Platnosť a účinnosť štipendijného poriadku FZaSP TU
1.) Štipendijný poriadok FZaSP TU nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na
úradnej
výveske Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave.

Článok 15
Zrušovacie ustanovenie
1.) Zrušuje sa Vyhláška dekana č. 4 „O kritériách pre priznanie motivačného štipendia pre
študentov TU FZaSP“ zo dňa 25.4.2018.

...........................................................
PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH.
Predsedníčka AS FZaSP
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prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Dekan FZaSP

§ 95 až 97 zákona o vysokých školách
§ 94 ods. 2 zákona o vysokých školách
§ 16a ods. 6 zákona o vysokých školách
§ 96 ods. 1 zákona o vysokých školách
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých
škôl
6) § 96 ods. 2 písm. a) až e) zákona o vysokých školách
7) § 96 ods. 3 zákona o vysokých školách
8) § 451 Občianskeho zákonníka
9) § 96 ods. 8 zákona o vysokých školách
10) § 96 a) zákona o vysokých školách
11) Metodika vydávaná MŠVVaŠ SR podľa §89 8 zákona o vysokých školách
12) § 96a ods. 3 zákona o vysokých školách (prvá veta)
13) § 96a ods. 3 zákona o vysokých školách (druhá veta)
14) §96a ods. 2 zákona o vysokých školách

