
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usmernenie rektorky VŠM č. 1/2019 
zo dňa 19.6.2019 

 
MOTIVAČNÉ A SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ 

 V AK. ROKU 2019/2020  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rektorka Vysokej školy 
manažmentu v Trenčíne toto usmernenie 
 

MOTIVAČNÉ A SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ 
    V AK. ROKU 2019/2020  

  
Vysoká škola poskytuje študentom štipendiá  
  

a) z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,  
  

b) z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu  
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje zo 
štátneho rozpočtu v súlade s §91 ods. 3 a 4  zákona  Vysokej škole manažmentu 
v Trenčíne dotáciu na úhradu sociálnych a  motivačných štipendií 
 

Článok 1 
Motivačné štipendia 

 
Motivačné štipendium sa priznáva za vynikajúce plnenie študijných povinností.  
Počet študentov, ktorým sa priznáva motivačné štipendium za vynikajúce plnenie 
študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku stanovuje odsek 3.4.2  
Motivačné štipendiá  v Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám na rok 2019. Motivačné štipendium sa priznáva pre 10% študentov v dennej 
forme štúdia podľa  stavu k 31.10.2017.  
Motivačné štipendium sa nepriznáva študentovi, ktorý mal v období, za ktoré sa posudzuje 
plnenie jeho študijných povinností, prerušené štúdium. 

Zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium, sa zverejní na úradnej výveske 
školy. 

Plnenie študijných povinností sa posudzuje za predchádzajúci akademický rok u 
študentov, ktorí v minulom akademickom roku absolvovali aspoň 1 trimester.  
Vysoká škola rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku 
motivačného štipendia a odôvodnenie priznania.  

Motivačné štipendium sa poskytuje študentom jednorázovo, najneskôr do konca prvého 
trimestra akademického roku. Výška štipendia je max 500€. 
Štipendium bude vyplácané prevodom na účet študentov, preto je nutné, aby všetci 
študenti, ktorým bolo priznané motivačné štipendium, oznámili na študijnom oddelení 
presné údaje o účte, na ktorý škola prevedie peniaze. 

 
 
 
 



Článok 2 
Sociálne štipendiá 

 
Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov, 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.  

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 alebo  
  e) ktorý študuje externou formou štúdia.  
 Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po 
prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným 
postihnutím.  
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.  
 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.  
 O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor vysokej školy, ktorej je 
študent študentom, alebo dekan fakulty, ktorá zabezpečuje príslušný študijný program, ak 
to ustanoví štatút vysokej školy. V prípade, že študent nesplní podmienky na priznanie 
sociálneho štipendia, vysoká škola sociálne štipendium neprizná.  
 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 3 
Mimoriadne štipendia 

 
Štipendiá z vlastných zdrojov majú - mimoriadne štipendiá možno priznať študentom 
v dennej forme štúdia, ktorí nie sú študentmi študijného programu tretieho stupňa, za 

a) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v umeleckej činnosti alebo v športovej 
činnosti, 

b) úspešnú reprezentáciu jednotlivej súčasti vysokej školy, vysokej školy alebo 
Slovenskej republiky v umeleckých, športových alebo vo vedomostných 
súťažiach, 

c) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia alebo 

d) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta. 
Mimoriadne štipendium možno priznať aj študentovi, ktorý nemá trvalý pobyt 
v Slovenskej republike. 
Mimoriadne štipendium možno priznať osobitne za výsledky v rôznych kolách, či 
ročníkoch súťaží. 
Vysoká škola uvádza vo výročnej správe o činnosti zoznam študentov, ktorým bolo 
v predmetnom kalendárnom roku priznané mimoriadne štipendium, jeho výšku 
a dosiahnutý výsledok, na základe ktorého bolo štipendium priznané. To neplatí pre 
študentov, ktorým bolo priznané mimoriadne štipendium podľa § 4 ods. 1 písm. c) a d) 
vyhlášky; u týchto študentov sa v prílohe výročnej správy o činnosti vysokej školy 
uvádzajú len súhrnné informácie o ich počte a výške mimoriadneho štipendia, ktoré im 
bolo priznané.  

Priznanie mimoriadneho štipendia nie je nárokovateľné. 
Mimoriadne štipendium sa obvykle priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala 
skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom 
príslušný akademický rok končí. 
 

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 

 
1. Toto uznesenie nadobúda účinnosť  prvým dňom akademického roku 2019/2020. 

 
          v. r.1) 
                prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

rektorka VŠM 
 

________________________________________________________________________ 
1) Originál podpísaného úplného znenia tohto usmernenia je uložený a prístupný k    

nahliadnutiu na študijnom oddelení na VŠM. 


