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Záznam o oboznámení zamestnancov útvaru:                                        
 
Vedúci útvaru:                                                        dňa:                           podpis: 
  
Vyhlasujem, že som túto ON preštudoval(a), pochopil(a) a pri svojej práci sa budem ňou riadiť.  
 

Por. číslo Meno a priezvisko Funkcia Dátum Podpis 
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Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Štipendijný poriadok Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je vypracovaný v súlade so zákonom 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmenách a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákona o vysokých školách“) ako aj v súlade so Štipendijným poriadkom 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne platným od 01.04.2021.  

 
(2) Štipendijný poriadok Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „ŠP FPT TnUAD“) je vnútorným 
predpisom Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „FPT TnUAD“), ktorý určuje konkrétne 
podmienky a spôsob poskytnutia štipendií študentom FPT TnUAD.  

 
 

Článok 2  
Druhy štipendií  

 
(1) FPT 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) tehotenské štipendium podľa § 96b zákona o vysokých školách, 
d) štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona o vysokých školách,  
e) podnikové štipendium podľa § 97a zákona o vysokých školách,  
f) štipendium pre študentov tretieho stupňa štúdia (ďalej len „doktorandské 

štipendium) podľa § 54 ods. 18 zákona o vysokých školách.  
 

(2) Sociálne štipendium podľa ods. 1 písm. a) tohto článku upravuje článok 4 Štipendijného 
poriadku TnUAD.  

 
Článok 3  

Zdroje financovania štipendií  
 
Zdroje financovania štipendií upravuje článok 3 Štipendijného poriadku Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  

 
 

Článok 4  
Motivačné štipendium  

 
(1) Dekan FPT TnUAD priznáva motivačné štipendium študentovi prvého a druhého stupňa 

denného štúdia z dotačných prostriedkov v súlade s § 96a zákona o vysokých školách.  
 
(2) Motivačné štipendium je možné priznať:  
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a) Vo vybraných študijných odboroch určených na motivačné štipendiá podľa 
metodiky MŠVVaŠ SR v zmysle § 89 ods. 8 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.  

b) Za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku 
v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. 

 
(3) Motivačné štipendium podľa ods. 2 písm. a) tohto článku (ďalej len „odborové 

štipendium“) sa priznáva najviac päťdesiatim percentám študentov vybraného 
študijného odboru uskutočňovaného na FPT TnUAD.  

 
(4) Motivačné štipendium podľa ods. 2 písm. b) tohto článku priznáva dekan FPT TnUAD 

najviac desiatim percentám študentov FPT TnUAD nasledovne:  
 

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“).  

 
(5) Odborové štipendium sa priznáva študentom všetkých ročníkov prvého a druhého 

stupňa, prospechové štipendium študentom v druhom a vyššom ročníku prvého 
a druhého stupňa.  

 
(6) Odborové štipendium sa priznáva na základe spracovaného poradovníka študentov, 

ktorý sa predkladá rektorovi TnUAD. Podkladom pre spracovanie poradovníka 
študentov v prvom roku štúdia je priemer známok z posledného roku štúdia na 
strednej škole (čl. 4 ods. 2 písm. a), pre študentov druhého a vyššieho ročníka štúdia 
prvého stupňa, prvého a vyššieho ročníka štúdia druhého stupňa je podkladom vážený 
študijný priemer (ďalej len VŠP), získaný z akademického informačného systému, 
dosiahnutý v predchádzajúcom akademickom roku. Poradovník sa vytvára vzostupne 
od najnižšej číselnej hodnoty priemeru po najvyššiu. Odborové štipendium, vyplácané z 
finančných prostriedkov na tento účel, priznáva rektor.  

 
(7) Výber študentov, ktorým sa poskytuje odborové štipendium na FPT TnUAD sa riadi 

týmito pravidlami:  
 

a) Odborové štipendium sa priznáva študentom všetkých ročníkov denného štúdia 
prvého a druhého stupňa.  

b) Odborové štipendium sa priznáva na základe spracovaných poradovníkov 
študentov podľa jednotlivých vybraných študijných odborov. 

c) Z poradia sú vylúčení študenti, ktorí mali počas predchádzajúceho 
akademického roku prerušené štúdium.  

d) Z poradia sú vylúčení študenti, ktorí majú v danom akademickom roku 
nadštandardnú dĺžku štúdia.  



 2-FPT–005 / 00                                                   Strana 5 z 8 
 

e) Z poradia sú vylúčení študenti, ktorý majú súbežné štúdium a uhrádzajú na FPT 
TnUAD školné.  

f) Z poradia sú vylúčení v bakalárskom štúdiu študenti, ktorých vážený študijný 
priemer za predchádzajúci akademický rok alebo priemer z posledného roku 
štúdia na strednej škole presiahol hodnotu 2,10. 

g)  Z poradia sú vylúčení v inžinierskom štúdiu študenti, ktorých vážený študijný 
priemer za predchádzajúci akademický rok alebo vážený študijný priemer 
z posledného roku bakalárskeho štúdia presiahol hodnotu 2,00.  

h) Z poradia sú vylúčení študenti prvého ročníka inžinierskeho štúdia, ktorý 
v posledného roku bakalárskeho štúdia mali nadštandardnú dĺžku štúdia.  

i) Štipendium sa poskytne len tým študentom, ktorí majú ukončené všetky 
povinnosti ku dňu zápisu – skúšky, zápočty, výrobnú prax. Študenti nespĺňajúci 
túto podmienku sú z poradia vylúčení. 

 
(8) Výber študentov, ktorým sa poskytuje prospechové štipendium na FPT TnUAD sa riadi 

týmito pravidlami:  
 

a) Z akademického informačného systému AIS TnUAD sa vygeneruje vážený 
študijný priemer študentov denného bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 
za predošlý akademický rok.  

b) Študenti sa zoradia podľa váženého študijného priemeru od najnižšieho 
po najvyšší.  

c) Do poradia nie sú zaradení študenti prvých ročníkov bakalárskeho 
a inžinierskeho štúdia.  

d) Z poradia sú vylúčení študenti, ktorí mali počas predchádzajúceho 
akademického roku prerušené štúdium. 

e)  Z poradia sú vylúčení študenti, ktorí majú v danom akademickom roku 
nadštandardnú dĺžku štúdia. 

f)  Z poradia sú vylúčení študenti, ktorý majú súbežné štúdium a uhrádzajú na FPT 
školné.  

g) Z poradia sú vylúčení študenti, ktorých vážený študijný priemer 
za predchádzajúci akademický rok presiahol hodnotu 2,00.  

h) Štipendium sa poskytne len tým študentom, ktorí majú ukončené všetky 
povinnosti ku dňu zápisu – skúšky, zápočty. Študenti nespĺňajúci túto 
podmienku sú z poradia vylúčení.  

i) V prípade rovnakých študijných výsledkov u dvoch alebo viacerých študentov, 
na poradie vplýva:  

• počet prvých a druhých opravných termínov skúšok ako prvé kritérium,  

• v prípade rovnakých výsledkov u dvoch alebo viacerých študentov 
rozhodujú ako ďalšie kritérium u študentov vyšších ročníkov známky 
z profilových predmetov.  

 
(9) Odborové a prospechové štipendium sa priznáva jedenkrát ročne, obvykle v mesiaci 

november príslušného akademického roka. 
 
(10) Mimoriadne štipendium podľa ods. 2 písm. b) tohto článku má dekan FPT TnUAD 

možnosť priznať študentovi:  
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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 FPT TnUAD a TnUAD. 
 
(11) Mimoriadne štipendium podľa ods. 10 písm. c) až f) môže priznať dekan FPT TnUAD aj 

študentovi v prvom roku prvého a druhého stupňa štúdia.  
 
(12) Mimoriadne štipendium dekan FPT TnUAD môže priznať študentovi v príslušnom 

akademickom roku, v ktorom nastala daná skutočnosť. Za ten istý výsledok v činnosti 
alebo súťaži možno štipendium priznať len raz.  

 
(13) Mimoriadne štipendium vyplácané zo štipendijného fondu fakulty môže priznať dekan 

FPT TnUAD na základe písomného návrhu člena akademickej obce FPT TnUAD.  
 

(14) 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. 

 
(15) Každý návrh na priznanie motivačného štipendia musí byť zdôvodnený a doložený 

hodnoverným dokladom o dosiahnutí výsledku.  
 

(16) Motivačné štipendium sa priznáva aj študentovi, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej 
republike, ak splnil určené podmienky.  

 
(17) Na motivačné štipendium študent nemá právny nárok. 
 

 
 Článok 5  

Štipendiá z vlastných zdrojov FPT TnUAD  
 
(1) Dekan FPT TnUAD môže priznať študentovi štipendium podľa článku 4, ods. 2, písm. b) 

z vlastných zdrojov zo štipendijného fondu.  
 
(2) Dekan FPT 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 zo štipendijného fondu FPT 
TnUAD.  
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(3) Štipendium podľa ods.2 dekan FPT TnUAD môže priznať 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 v súťaži 

ŠVOČ, alebo v súťaži na medzinárodnej úrovni alebo za výborné plnenie 
povinností v programe vedeckých pomocných síl (VPS) a pedagogických 
pomocných síl (PPS). 

e) Za úspešnú reprezentáciu FPT TnUAD, TnUAD alebo Slovenskej republiky 
v športových, umeleckých a vedomostne–technických súťažiach 
na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni. 

f) Za aktívnu účasť na podujatiach organizovaných FPT TnUAD a TnUAD. 
g) Za príkladné plnenie povinností slúžiacich na skvalitnenie života študentov 

univerzity a za prezentáciu fakulty na verejnosti. 
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) V súlade s článkom 7 ods. 2 Štipendijného poriadku TnUAD môže dekan FPT TnUAD 
priznať študentovi prvého, druhého alebo tretieho stupňa, ktorého počas štúdia 
postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia (vážne zdravotné dôvody, úmrtie rodiča, 
strata zamestnania rodiča a iné) alebo študentovi so zdravotným postihnutím sociálnu 
podporu. 

(6) Štipendium podľa čl. 5 ods. 3 a 5 Štipendijného poriadku TnUAD je možné študentovi 
vyplatiť v danom akademickom roku v maximálnej výške 500 Eur.  

(7) Sociálnu podporu dekan FPT TnUAD priznáva na základe žiadosti, ktorá musí byť 
podložená relevantnými potvrdeniami.  

(8) O sociálnu podporu v súlade s ods. 5 tohto článku môže študent počas štúdia požiadať 
z toho istého dôvodu len raz.  

(9) Dekan FPT TnUAD môže v mimoriadnych a zreteľa hodných prípadoch priznať 
študentovi štipendium vo forme mimoriadneho štipendia.  

 
 

Článok 6  
Doktorandské štipendiá 

 
(1) Doktorandské štipendium sa poskytuje študentom doktorandských študijných 

programov v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ počas 
trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už 
nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.  

(2) Podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách je štandardná dĺžka štúdia 
doktorandského študijného programu v dennej forme tri alebo štyri akademické roky. 

(3) Štipendium podľa ods. 1 tohto článku priznáva študentom FPT TnUAD dekan fakulty.  
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(4) Doktorandské štipendium sa poskytuje vo výške:  
a) Do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 6. platovej triedy a prvého 

platového stupňa podľa zák. č. 553/2002 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

b) Po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 7. platovej triedy a prvého 
platového stupňa podľa zák. č. 553/2002 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

(5) Doktorandské štipendiá sú vyplácané z finančných prostriedkov poskytovaných v rámci 
inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja verejných vysokých škôl v zmysle 
metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Dotačné 
prostriedky nie sú súčasťou štipendijného fondu a univerzita ich vedie samostatne. 

(6) Počas prerušenia štúdia sa študentovi študijného programu doktorandského štúdia 
štipendium neposkytuje. V prípade, ak študent ukončí štúdium pred koncom 
príslušného mesiaca, štipendium sa mu alikvotne kráti.  
 

 
Článok 7  

Záverečné ustanovenia  
 

(1)  O priznaní motivačného štipendia a sociálnej podpory rozhodne dekan FPT TnUAD 
a vydá písomné rozhodnutie, v ktorom uvedie výšku a dôvod priznania štipendia 
a sociálnej podpory.  

 
(2) Pri priznaní motivačného štipendia a sociálnej podpory sa na rozhodovanie nevzťahuje 

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 
 
(3) Organizačná smernica č. 2-FPT-005/00 bola schválená Akademickým senátom FPT 

TnUAD TnUAD v Trenčíne dňa 08.12.2021 a nadobúda účinnosť dňom 09.12.2021.  
 
 
 

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. 
         dekanka 

 


