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§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1) Štipendijný poriadok Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „štipendijný 

poriadok“) je spracovaný v súlade s § 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 VŠ“) a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o priznávaní štipendia“). 

2) Úlohou štipendijného poriadku je: 

a) definovať jednotlivé druhy štipendií, ktoré poskytuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave (ďalej len ,,UCM“), 

b) definovať zdroje, z ktorých sa budú vyplácať štipendiá, 

c) stanoviť základné princípy a postup pri priznávaní jednotlivých štipendií, 

d) určiť kompetencie a zodpovednosť jednotlivých zamestnancov UCM. 

3) Fakulty UCM vydávajú štipendijné poriadky, ak rozhodnú, že potrebujú na vlastné 

podmienky podrobnejšie upraviť Štipendijný poriadok UCM. 

4) Tento štipendijný poriadok sa nevzťahuje na štipendiá vyplácané študentom 

doktorandského štúdia v súlade s § 54 zákona o VŠ. 

 

§ 2 

Zdroje 

 

1) Štipendiá sú poskytované z: 

a) dotačných prostriedkov,  

b) vlastných zdrojov.  

2) Dotačné prostriedky sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté v rámci 

účelových dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(ďalej len ,,MŠVVaŠ SR“). 

3) Vlastné zdroje sú finančné prostriedky zo štipendijného fondu, grantov, darov, 

dedičstva, výsledku podnikateľskej činnosti a iných príjmov.  

4) Štipendijný fond je tvorený v súlade s § 92 ods. 20 zákona o VŠ, a to vo výške najmenej 

20 % príjmov zo školného podľa § 92 ods. 5 a ods. 6 zákona o VŠ. 

 

§ 3 

Druhy štipendií 

 

1) Študentom univerzity môžu byť priznané tieto štipendiá: 

a) sociálne štipendium (podľa § 4 štipendijného poriadku), 

b) motivačné štipendium (podľa § 5 štipendijného poriadku), 

c) účelové štipendium (podľa § 6 štipendijného poriadku). 

2) Štipendium môže byť priznané ako jednorazová alebo mesačná finančná čiastka, 

vyplácaná počas stanoveného časového intervalu v rámci jedného akademického roka. 
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3) Motivačné štipendium sa môže vyplatiť aj v dvoch splátkach. 

 

§ 4 

Sociálne štipendiá 

  

1) Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa 

§ 53 ods. 3 zákona o VŠ, 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.  

2) 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 

zákona o VŠ 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 zákona o VŠ 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.  

3) Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po 

prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným 

postihnutím.  

4) 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 osobitným 

predpisom.1 

5) 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 osobitný 

predpis.2  

6) O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor UCM v prípade študentov 

univerzitných študijných programov a dekan fakulty v prípade študentov študijných 

programov, ktoré sa uskutočňujú na fakulte. Ak študent nesplní podmienky na priznanie 

sociálneho štipendia, UCM sociálne štipendium neprizná.  

                                                      
1 Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
2 Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov. 
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7) UCM poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného 

kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo 

uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia. 

8) Sociálne štipendiá sú vyplácané z dotačných prostriedkov (§2 ods. 2 štipendijného 

poriadku). 

 

§ 5 

Motivačné štipendiá 

 

1) UCM priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium 

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VŠ za vynikajúce plnenie študijných 

povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, 

umeleckej alebo športovej činnosti.  

2) UCM rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku 

motivačného štipendia a odôvodnenie priznania.  

3) UCM môže priznať motivačné štipendium: 

a) za vynikajúce plnenie študijných povinností,  

b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej 

alebo športovej činnosti.  

4) Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností priznáva: 

a) študentom univerzitných študijných programov rektor UCM, 

b) študentom fakultných študijných programov dekan príslušnej fakulty v súlade so 

štipendijným poriadkom fakulty. Ak fakulta nemá vlastný štipendijný poriadok, 

štipendium na návrh dekana priznáva rektor v súlade so štipendijným poriadkom 

UCM. 

5) Rektor UCM stanovuje na návrh dekanov fakúlt v príslušnom akademickom roku 

,,Kritériá poskytnutia motivačného štipendia za vynikajúce plnenie študijných 

povinností“.  

6) Študent o motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností nežiada. 

7) Motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, 

vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti môže byť priznané študentom za: 

a) vynikajúce výsledky vo vedeckej činnosti, za vynikajúce výsledky v rámci študentskej 

vedeckej odbornej činnosti alebo v umeleckej činnosti alebo v športovej činnosti, 

b) za úspešnú reprezentáciu jednotlivej súčasti UCM, UCM alebo Slovenskej republiky v 

umeleckých, športových alebo vedomostných súťažiach, 

c) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, 

d) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu. 

8) Motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, 

vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti priznáva rektor UCM.  

9) Za ten istý výsledok možno udeliť štipendium len raz. 
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§ 6 

Účelové štipendiá 

 

1) UCM môže priznať v rámci možností študentom a absolventom, u ktorých od riadneho 

skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, účelové štipendiá 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. 

2) Účelové štipendium môže byť priznané za:  

a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia v rámci štandardnej 

dĺžky štúdia,  

b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu, 

c) riešenie alebo spoluriešenie vynálezu, patentu, originálneho postupu,  

d) pôvodný príspevok v medzinárodnej alebo celoslovenskej odbornej periodickej alebo 

neperiodickej tlači, pôvodné dielo, komunikát atď., 

e) popredné umiestnenie v celoslovenskej alebo medzinárodnej ŠVOČ alebo jej na 

úroveň postavenej súťaži,  

f) popredné umiestnenie v celoslovenskej alebo medzinárodnej umeleckej alebo 

interpretačnej súťaži, alebo v obdobnej športovej súťaži, 

g) vynikajúce vedecké, výskumné, vývojové a ďalšie tvorivé výsledky prispievajúce k 

prehĺbeniu poznania (účasť na vedeckom projekte, vedeckovýskumnej činnosti na 

pracovisku a ďalších aktivitách), 

h) príkladné občianske činy, za úspešnú športovú činnosť, resp. inú reprezentáciu UCM 

na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. 

3) Účelové štipendium môže byť poskytnuté v prípade ťažkej sociálnej situácie študenta. 

4) Účelové štipendium priznáva študentovi rektor UCM na návrh prorektora, dekana alebo 

riaditeľa inštitútu. 

5) Účelové štipendium sa vypláca z vlastných zdrojov UCM v závislosti od objemu 

finančných prostriedkov. 

 

§ 7 

Postup priznávania štipendií 

 

1) Postup pri priznávaní sociálneho štipendia je nasledovný: 

a) písomnú žiadosť (tlačivo) o priznanie sociálneho štipendia podáva študent na 

Oddelení akademických činností UCM - sociálne štipendiá, osobne po zápise do 

príslušného ročníka, 

b) študent musí žiadosť kompletne vyplniť vo všetkých bodoch, musí uviesť správnu 

adresu trvalého alebo prechodného pobytu, telefón, e-mailovú adresu; k žiadosti 

priloží doklady, ktoré sú súčasťou žiadosti o priznanie sociálneho štipendia, 

c) predložené doklady musia byť originály alebo overené kópie, 
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d) konanie o priznanie sociálneho štipendia sa začne len na základe úplnej žiadosti, 

študent je povinný predložiť aj dodatočne požadované doklady v termíne určenom 

UCM, 

e) v prípade, že študent v lehote do 30 dní od podania žiadosti svoju žiadosť nedoplní 

podľa pokynov UCM, konanie o priznaní sociálneho štipendia bude zastavené, 

f) rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní sociálneho štipendia vydáva rektor UCM, 

resp. dekan fakulty; rozhodnutie sa doručuje študentovi poštou na adresu, ktorú 

uvedie v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia, 

g) sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola 

žiadosť podaná až do konca mesiac jún príslušného akademického roka, 

h) u študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo má 

upravenú vyživovaciu povinnosť od oboch rodičov, sa sociálne štipendium priznáva 

aj na mesiace júl a august príslušného akademického roka. 

2) Postup pri priznávaní motivačného štipendia upravuje interný predpis „Postup 

priznávania motivačných štipendií v akademickom roku rrrr/rrrr“, ktorý každý 

akademický rok na návrh dekanov fakúlt spracuje Oddelenie akademických činností 

UCM a schvaľuje rektor UCM. 

3) Postup pri priznávaní účelového štipendia je nasledovný: 

a) písomný návrh na udelenie účelového štipendia predkladá na schválenie rektorovi 

UCM dekan fakulty, riaditeľ inštitútu alebo prorektor, 

b) návrh musí obsahovať identifikačné údaje o študentovi, odôvodnenie návrhu 

a navrhovanú výšku štipendia, 

c) schválený návrh spracuje Oddelenie akademických činností UCM. 

 

§ 8 

Prípady, keď štipendium nie je možné priznať 

 

1) Sociálne štipendium nie je možné priznať a vyplácať študentovi v zmysle ustanovenia § 

96 ods. 2 zákona o VŠ a § 4 ods. 2) tohto štipendijného poriadku.  

2) Motivačné štipendium nie je možné priznať študentovi: 

a) počas prerušenia štúdia, keď podľa zákona nie je študentom, 

b) ktorý splnil podmienky na priznanie motivačného štipendia podľa výsledkov štúdia v 

predchádzajúcom akademickom roku, ak mal v prechádzajúcom akademickom roku 

prerušené štúdium, 

c) počas disciplinárneho opatrenia a ak mu plynie lehota podmienečného vylúčenia zo 

štúdia, 

d) z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, 

e) z dôvodu, že študent mal v predchádzajúcom akademickom roku uznané predmety 

(kredity), ktoré získal počas predchádzajúceho štúdia (výnimka – kredity a predmety 

uznané predmety v rámci mobilít /napr. ERAZMUS a pod./). 

3) Účelové štipendium nie je možné priznať študentovi: 

a) počas prerušenia štúdia, keď podľa zákona nie je študentom, 
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b) počas disciplinárneho opatrenia a ak mu plynie lehota podmienečného vylúčenia zo 

štúdia, 

c) z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia. 

 

§ 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Konania o priznaní štipendia začaté pre účinnosťou tohto štipendijného poriadku sa 

dokončia podľa dovtedy platného štipendijného poriadku. 

2) Štipendijný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom 

UCM dňa 10. júna 2013 a účinnosť 1. septembra 2013. 

3) Dňom nadobudnutia platnosti tohto štipendijného poriadku stráca platnosť Štipendijný 

poriadok UCM v Trnave, schválený v Akademickom senáte UCM dňa 27. januára 2009. 

4) Tento štipendijný poriadok bol vydaný ako jeho úplné znenie vrátane dodatku č.1, ktorý 
bol schválený v AS UCM dňa 9.decembra 2014. 
 

 

 

 

 

 

     Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.         doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.                      
                      rektor UCM                                    predseda AS UCM 


