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Článok 1
Základné ustanovenia
1. Štipendijný poriadok Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v
Trenčíne je vypracovaný v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o vysokých
školách“) ako aj v súlade so Štipendijným poriadkom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne platným od 20.11.2014.
2. Podľa článku 17 ods. 2 Štatútu Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne je Štipendijný poriadok Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „štipendijný poriadok“) vnútorným predpisom Fakulty
zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „FZ TnUAD“),
ktorý určuje konkrétne podmienky a spôsob poskytnutia štipendií študentom FZ TnUAD.
Článok 2
Zdroje financovania štipendií
Zdroje financovania štipendií upravuje článok 3 Štipendijného poriadku Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „ Štipendijný poriadok TnUAD“).
Článok 3
Druhy štipendií
1.

2.

FZ TnUAD môže študentovi z dotačných prostriedkov a z vlastných zdrojov priznať tieto druhy
štipendií:
a) sociálne štipendium podľa § 96 zákona o vysokých školách,
b) motivačné štipendium podľa § 96a zákona o vysokých školách,
c) štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona o vysokých školách.
Sociálne štipendium podľa ods. 1 písm. a) tohto článku upravuje článok 4 Štipendijného poriadku
TnUAD.
Článok 4
Motivačné štipendium

1.

2.

3.

4.

Dekan FZ TnUAD priznáva motivačné štipendium študentom prvého a druhého stupňa denného
štúdia z dotačných prostriedkov v súlade s § 96a zákona o vysokých školách za vynikajúce
plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu,
vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
Motivačné štipendium priznáva dekan FZ TnUAD najviac 10%-tám študentov FZ TnUAD.
a) motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností (ďalej len „prospechové
štipendium“),
b) motivačné štipendium za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v oblasti štúdia, výskumu,
vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (ďalej len „mimoriadne štipendium“).
Študentom v študijných odboroch určovaných v Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám (ďalej len „metodika“) podľa § 89 ods. 8 zákona o vysokých školách
môže byť priznané odborové motivačné štipendium (ďalej „odborové štipendium“).
Prospechové štipendium podľa ods. 2, písm. a) tohto článku, priznáva dekan FZ TnUAD na
základe spracovaného poradovníka študentov. Podkladom spracovania poradovníka študentov
druhého a vyššieho roku štúdia v prvom a druhom stupni štúdia je vážený študijný priemer (ďalej
len „VŠP“), získaný z akademického informačného systému, dosiahnutý v predchádzajúcom
akademickom roku. Poradovník sa vytvára od najnižšieho VŠP po najvyšší.
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Pri určení poradia prospechového štipendiá sa zohľadňuje, ak študent:
a) nemal počas predchádzajúceho akademického roka prerušené štúdium,
b) úspešne absolvoval všetky zapísané predmety s hodnotením „A“ až „D“ a získal
maximálny počet kreditov (60),
c) nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie.
V prípade rovnosti VŠP dekan FZ TnUAD zohľadní ďalšie kritériá:
a) sociálna situácia študenta (poberateľ sociálneho štipendia),
b) vykonanie skúšok v riadnom termíne,
c) väčší počet skúšok s prospechom „A“.
Prospechové štipendium sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal.
Mimoriadne štipendium podľa ods. 2 písm. b) tohto článku dekan FZ TnUAD prizná 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,
f) za aktívnu účasť na podujatiach organizovaných FZ TnUAD a TnUAD,
Mimoriadne štipendium sa študentovi priznáva v príslušnom akademickom roku, v ktorom
nastala daná skutočnosť, za ktorú sa mimoriadne štipendium priznáva. Za ten istý výsledok
v činnosti alebo súťaži možno štipendium priznať len raz.
Mimoriadne štipendium podľa ods. 8 písm. c), e), f) tohto článku je možné priznať aj študentovi
v prvom roku prvého a druhého stupňa štúdia.
Mimoriadne štipendium vyplácané zo štipendijného fondu fakulty priznáva dekan FZ TnUAD na
základe písomného návrhu člena akademickej obce FZ TnUAD.
Ak študent splnil podmienky pre priznanie mimoriadneho štipendia podľa ods. 2 písm. b) tohto
článku, môže z vlastnej iniciatívy predložiť hodnoverný doklad o dosiahnutí výsledku dekanovi
FZ TnUAD.
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.
Každý návrh na priznanie motivačného štipendiá musí byť zdôvodnený a doložený hodnoverným
dokladom o dosiahnutí výsledku.
Motivačné štipendium sa priznáva aj študentovi, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike,
ak splnil určené podmienky.
Na motivačné štipendium študent nemá právny nárok.
Článok 5
Odborové štipendium

1.

2.
3.

4.

Odborové štipendium podľa článku 4, ods. 3 sa priznáva študentom študijných programov
v študijných odboroch určených v metodike podľa § 89 ods. 8 zákona o vysokých školách na
základe analýz a prognóz vývoja trhu práce 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 (96a, ods. 1
písm. a) zákona o vysokých školách).
Odborové štipendium sa priznáva študentom všetkých ročníkov v dennej forme štúdia v I. stupni
vysokoškolského štúdia vo vybraných študijných odboroch.
Odborové štipendium môže byť priznané študentom v prvom roku štúdia so zohľadnením
študijných výsledkov z posledného roku štúdia na strednej škole, pričom sa nezahŕňajú výsledky
z maturitnej skúšky.
Podkladom spracovania poradovníka študentov v prvom roku štúdia je priemer známok
zostavený vzostupne od najnižšej číselnej hodnoty priemeru po najvyššiu
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Odborové štipendium môže byť priznané študentom v druhom a treťom roku štúdia so
zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia.
6. Podkladom spracovania poradovníka študentov druhého a tretieho roku štúdia v prvom stupni
štúdia je VŠP, získaný z akademického informačného systému, dosiahnutý v predchádzajúcom
akademickom roku a získanie maximálneho počtu kreditov (60). Poradovník sa vytvára od
najnižšieho VŠP po najvyšší.
7. V prípade rovnosti VŠP sa zohľadnia ďalšie kritériá:
a) väčší počet skúšok s prospechom „A“,
b) vykonanie skúšok v riadnom termíne.
8. Ďalšie kritériá pre priznanie štipendia:
a) štipendium sa poskytne len tým študentom, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti
ku dňu zápisu do ďalšieho roku štúdia – zápočty, skúšky. Študenti, ktorí túto podmienku
nespĺňajú, sú z poradia vylúčení,
b) z poradia sú vylúčení študenti, ktorí mali počas predchádzajúceho akademického roka
prerušené štúdium,
c) z poradia sú vylúčení študenti, ktorí súbežne študujú viac študijných programov
a uhrádzajú na FZ TnUAD školné,
d) z poradia sú vylúčení študenti, ktorých vážený študijný priemer za predchádzajúci
akademický rok presiahol hodnotu 2,00,
e) z poradia sú vylúčení študenti, ktorí v predchádzajúcom akademickom roku prekročili
štandardnú dĺžku štúdia vo vybranom študijnom odbore,
f) z poradia sú vylúčení študenti, voči ktorým je vedené disciplinárne konanie,
g) z poradia sú vylúčení študenti, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie.
9. Odborové štipendium sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal.
10. Odborové štipendium sa priznáva jedenkrát ročne, obvykle v mesiaci november príslušného
akademického roka.
5.

Článok 6
Štipendiá z vlastných zdrojov FZ TnUAD
1. Dekan FZ TnUAD môže priznať študentovi štipendium podľa článku 4, ods. 2, písm. b)
z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu.
2. Dekan FZ TnUAD môže podľa § 97 ods. 1 zákona o vysokých školách priznať v rámci možnosti
študentom a absolventom, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní,
štipendiá z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu FZ TnUAD.
3. Štipendium podľa článku 4, ods. 2 písm. b) dekan FZ TnUAD priznáva študentovi
a) za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom roku štúdia (podľa VŠP),
b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku počas celého štúdia,
c) za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta,
d) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu a vývoja (umiestnenie na prvých
troch miestach vo fakultnom, celouniverzitnom kole ŠVOČ alebo v súťaži na
medzinárodnej úrovni),
e) za úspešnú reprezentáciu FZ TnUAD, TnUAD alebo Slovenskej republiky v športových
a umeleckých súťažiach na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni,
f) za aktívnu účasť na podujatiach organizovaných FZ TnUAD a TnUAD,
g) za príkladné plnenie povinností slúžiacich na skvalitnenie života študentov univerzity,
h) na podporu štúdia zahraničných študentov.
4. Štipendium podľa ods. 3 tohto článku sa študentovi obvykle priznáva v akademickom roku,
v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa motivačné štipendium priznáva. Za ten istý výsledok
v činnosti alebo súťaži možno štipendium priznať len raz.
5. Štipendium je možné študentovi vyplatiť v danom akademickom roku v maximálnej výške:
a) 500,00 EUR – ods. 3, písm. a)
b) 500,00 EUR – ods. 3, písm. b)
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c) 300,00 EUR – ods. 3, písm. c)
d) 300,00 EUR – ods. 3, písm. d)
e) 200,00 EUR – ods. 3, písm. e) až h).
V súlade s článkom 6 ods. 2 Štipendijného poriadku TnUAD môže dekan FZ TnUAD študentovi
priznať pri obzvlášť nepriaznivej sociálnej situácii jednorazovú alebo opakovanú sociálnu podporu
v prípade:
a) zdravotného postihnutia študenta,
b) úmrtia rodiča, príp. úmrtia manžela/manželky,
c) strate zamestnania rodiča, príp. strate zamestnania manžela/manželky,
d) narodenia dieťaťa študentovi,
e) vážnych zdravotných dôvodov,
f) rozvodu študenta, príp. rozvodu rodičov.
Sociálnu podporu dekan FZ TnUAD priznáva na základe žiadosti, ktorá musí byť podložená
relevantnými potvrdeniami.
O sociálnu podporu v súlade s ods. 6 tohto článku môže študent počas štúdia požiadať z toho
istého dôvodu len raz, a to vo forme jednorazovej podpory alebo opakovanej sociálnej podpory.
Maximálna výška:
a) jednorazovej sociálnej podpory je 400,00 EUR,
b) opakovanej sociálnej podpory je 100,00 EUR, maximálne po sebe nasledujúcich 6
mesiacov.
Žiadosť s dokladmi o nepriaznivej sociálnej situácii k priznaniu jednorazovej alebo opakovanej
sociálnej podpory študenta sa podáva dekanovi FZ TnUAD, ktorý o nej rozhodne formou
písomného rozhodnutia.
Dekan FZ TnUAD môže v mimoriadnych a zreteľa hodných prípadoch priznať študentovi
štipendium vo forme mimoriadneho štipendia.
Článok 7
Záverečné ustanovenia

1. O priznaní motivačného štipendia a sociálnej podpory rozhodne dekan FZ TnUAD a vydá
písomné rozhodnutie, v ktorom uvedie výšku a dôvod priznania štipendia a sociálnej podpory.
2. Na rozhodovanie pri priznaní motivačného štipendia a sociálnej podpory sa nevzťahuje zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
3. Štipendijný poriadok FZ TnUAD v Trenčíne bol prerokovaný a schválený v Kolégiu dekana FZ
TnUAD dňa 19.9.2018.
4. Tento štipendijný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým
senátom Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne - 04.10.2018.
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štipendijného poriadku sa ruší Štipendijný poriadok FZ
TnUAD, ktorý bol schválený v Akademickom senáte Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne
dňa 15.04.2015.

.................................................................
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
predseda AS FZ TnUAD

.....................................................................
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD

