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Š T I P E N D I J N Ý    P O R I A D O K  

Vysokej školy manažmentu v Trenčíne 

 

 

Správna rada Vysokej školy manažmentu v Trenčíne podľa § 48 ods. 1 písm. i) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

vysokých školách) schválila tento štipendijný poriadok Vysokej školy manažmentu 

v Trenčíne na návrh rektorky Vysokej školy manažmentu v Trenčíne a  po kladnom vyjadrení 

Akademického senátu Vysokej školy manažmentu v Trenčíne dňa 4.6.2015 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Tento poriadok upravuje poskytovanie štipendií študentom Vysokej školy 

manažmentu v Trenčíne (ďalej len „VŠM“). 

2. Štipendijný poriadok sa vzťahuje na študentov dennej alebo externej formy štúdia 

v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch. 

Článok 2 

Druhy štipendií 

 

VŠM poskytuje študentom: 

a. štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu, 

b. štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy. 

 

Článok 3 

Sociálne štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

1. Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov štúdia /bakalárskych 

a magisterských študijných programoch/, 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,  
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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 alebo   

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.  

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 ustanoví všeobecne záväzný 

právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.  

6.  O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor vysokej školy, ktorej je 

študent študentom. V prípade, že študent nesplní podmienky na priznanie sociálneho 

štipendia, vysoká škola sociálne štipendium neprizná.  

7. Vysoká škola 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.  

 

Článok 4 

Motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

  

1. Vysoká škola priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné 

štipendium  za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho 

výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.  
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2.  Vysoká škola rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku 

motivačného štipendia a odôvodnenie priznania.  

3. Štipendium sa priznáva najviac desiatim percentám študentov príslušnej vysokej 

školy.  

4. Vysoká škola upraví postup priznávania a poskytovania motivačného štipendia 

v usmernení rektorky. 

 

Článok 5 

Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy 

Študenti VŠM majú možnosť uchádzať sa o niektoré z ponúkaných štipendií od domácich 

a zahraničných darcov. Zvyčajne štipendiá pokrývajú časť školného, nie celú sumu 

a obvyklými kritériami sú dobré študijné výsledky alebo doklad o sociálnom postavení 

rodiny žiadateľa. Aktuálne informácie o ponúkaných štipendiách, podmienkach 

a termínoch podania žiadostí o štipendium je možné získať na študijnom oddelení. 

 

Článok 5 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Konanie vo veci priznania štipendia sa začína dňom, keď študent podal písomnú 

žiadosť o priznanie štipendia na študijnom oddelení. Táto žiadosť musí obsahovať 

všetky údaje potrebné na rozhodnutie, ktoré musia byť riadne dokladované. 

2. V prípade potreby vyzve predseda komisie pre udelenie štipendií študenta o doplnenie 

dokladov alebo si vyžiada potrebné vysvetlenie.  

3. Rozhodnutie komisie o priznaní/nepriznaní štipendia musí byť písomné. 

4.  Priznané štipendiá sa poskytujú aj v čase pracovnej neschopnosti (karantény) 

študenta. 

5. Ak sa poskytnú štipendiá podľa tohto poriadku v dôsledku nepravdivých alebo 

neúplných údajov uvedených študentom alebo ak študent neoznámil zmenu 

skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre ich priznanie, čas poskytovania alebo výšku, 

neoprávnene prijaté sumy bezodkladne vráti. 

 

v.r.1) 

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
 

rektorka VŠM 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1) Originál podpísaného Štipendijného poriadku VŠM je uložený a je k nahliadnutiu na 

rektoráte VŠM. 


