
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja 

č. 75/2021 

o poskytovaní štipendií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu 
žiakov stredných škôl na území TTSK 

(župné štipendiá) 

Trnava, júl 2021 

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja v súlade s článkom 68 Ústavy SR, S 
8 ods. 1 a S 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie Trnavského 
samosprávneho kraja 
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toto 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Trnavského samosprávneho kraja 

č. 7512021 

o poskytovaní štipendií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na 
podporu žiakov stredných škôl na území TTSK (župné 
štipendiá) 

čl. I účel všeobecne 
záväzného nariadenia 

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN") Trnavského 
samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK") je upraviť podmienky poskytovania štipendií 
z rozpočtu TTSK na podporu žiakov stredných škôl (ďalej len „župné štipendiá"). 

čl. II 

Definícia pojmov 

Pre účely tohto nariadenia 

1. systémom duálneho vzdelávania (ďalej aj ako „SDV") sa rozumie časť systému 
odborného vzdelávania a prípravy žiaka v zmysle S 2 písm. i) v spojení s S 10 až S 
20 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 61/2015 Z. 
z."), v rámci ktorého žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa 
na pracovisku praktického vyučovania na základe: 

a) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou 
odbornou školou a 

b) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom 
žiaka alebo zamestnávateľom a plnoletým žiakom v systéme duálneho 
vzdelávania (ďalej ako „učebná zmluva"); 

2. zamestnávateľom sa rozumie zamestnávateľ podľa S 2 písm. h) zákona č. 61/2015 
Z. z. zapojený do systému duálneho vzdelávania; 

3. za nedostatočne obsadené učebné a študijné odbory sa považujú odbory na 
stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja, ktoré nie sú obsadené dostatočným počtom žiakov 
vychádzajúc z potrieb zamestnávateľov a trhu práce alebo je v záujme TTSK tieto 
odbory rozvíjať a podporovať pre rozvoj a podporu kraja. Zoznam nedostatočne 
obsadených učebných a študijných odborov pre konkrétny školský rok Úrad TTSK 
každoročne zverejní na webovej stránke TTSK vždy najneskôr do 31.12. 
kalendárneho roka vo vzťahu k nasledujúcemu roku, v ktorom sa posudzujú žiadosti 
o poskytnutie štipendia; 

4. strednou školou je škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky, ktoré tvoria sústavu škôl, pričom v zmysle S 32 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „školský zákon") môže ísť o 
gymnázium, strednú odbornú školu, strednú športovú školu, školu umeleckého 
priemyslu alebo konzervatórium; 5. strednou odbornou školou sa rozumie stredná 
odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná škola s prívlastkom, stredná 
zdravotnícka škola, obchodná akadémia alebo hotelová akadémia, ktorá sa 
nachádza na území Trnavského samosprávneho kraja; 

6. žiakom strednej školy (ďalej aj ako „žiak”) sa rozumie žiak, ktorý bol na základe 
právoplatného rozhodnutia prijatý na štúdium na strednej škole, 

7. žiadateľom sa rozumie plnoletý žiak alebo neplnoletý žiak zastúpený svojim 
zákonným zástupcom; v prípade, že má žiak dvoch zákonných zástupcov, zastupujú 
ho obaja zákonní zástupcovia spoločne. 

8. zákonným zástupcom žiaka je rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má 
dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu, alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná 
starostlivosť, východné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, 
výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, 

9. školským rokom je obdobie od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho 
kalendárneho roka, pričom sa člení na obdobie školského vyučovania a obdobie 
školských prázdnin, 

10. obdobím školského vyučovania je obdobie od začiatku školského roka do 30. júna 
nasledujúceho kalendárneho roka. 

čl. III 

Všeobecné podmienky poskytovania štipendií 

I. Župné štipendium možno poskytnúť žiakom stredných škôl na základe žiadosti na 
ich podporu v nasledovných oblastiach: 

a) podpora žiakov v sociálnej núdzi, 

b) podpora talentovaných žiakov v oblasti športu, 

c) podpora mimoriadnych výsledkov žiakov vo vedomostných súťažiach a 
olympiádach, 

d) podpora žiakov nedostatočne obsadených učebných a študijných odborov, 
podpora žiakov prvých ročníkov, ktorí vstúpili do systému duálneho 
vzdelávania. 

2. Župné štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Žiadateľ 
doručí žiadosť riaditeľovi školy, na ktorej žiak študuje, na overenie správnosti a 
úplnosti údajov v žiadosti a jej prílohách, a následne po overení riaditeľom školy, 
ju žiadateľ doručí na Úrad Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „Úrad 
TTSK"). 

3. Za doručenie overenej žiadosti s prílohami na Úrad TTSK je zodpovedný žiadateľ. 
Žiadosť o poskytnutie štipendia spoločne s prílohami, ktorá bola overená riaditeľom 
príslušnej školy, možno podať elektronicky (e-mailom na e-mailovú adresu: .

 
poštou alebo priamo do podateľne Úradu TTSK. Formálne nedostatky žiadosti a 
povinných príloh (napr. zrejmé chyby v písaní, počítaní), ktoré je možné odstrániť 
a nemenia podstatu žiadosti, odstráni TTSK bez konzultácie so žiadateľom. 

4. Ak žiadateľ nevyplnil žiadosť správne, v dôsledku čoho žiadosť neobsahuje všetky 
potrebné informácie ani po odstránení formálnych nedostatkov podľa 
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predchádzajúceho odseku tohto článku, žiadateľ bude elektronicky alebo písomne 
vyzvaný, aby najneskôr do 21 dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov 
žiadosti, odstránil tieto zistené nedostatky. Ak žiadateľ vytýkané nedostatky v 
uvedenej lehote neodstráni, žiadosť bude vyradená z ďalšieho procesu 
posudzovania. 

5. Komunikácia medzi TTSK a žiadateľom bude prebiehať prostredníctvom 
poštových služieb alebo e-mailom. Na tieto účely je potrebné, aby žiadateľ uvádzal 
presné kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail, a pod.) a v prípade ich zmien ich 
bezodkladne aktualizoval. V prípade neúspešného doručenia výzvy na doplnenie 
z dôvodu nepresných kontaktných údajov, bude žiadosť vyradená z ďalšieho 
procesu posudzovania. 

6. Žiadateľ predloží skompletizovanú žiadosť o poskytnutie štipendia podľa bodu 1 
písm. b) a c) tohto článku s prílohami na Úrad TTSK najneskôr do 15.10. školského 
roka nasledujúceho po roku, v ktorom žiak dosiahol úspech v oblasti športu alebo 
mimoriadny výsledok vo vedomostnej súťaži alebo olympiáde. 

7. Žiadosť o poskytnutie štipendia s prílohami podľa bodu 1 písm. d) tohto článku 
treba doručiť na Úrad TTSK najneskôr do konca októbra školského roka, v ktorom 
žiak nastúpil do prvého ročníka štúdia na strednej škole. 

8. Župné štipendium podľa bodu 1 písm. a), d) a e) tohto článku sa poskytuje 
spravidla opakovane v mesačných intervaloch od prvého dňa kalendárneho 
mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná, pričom župné štipendium podľa bodu 1 
písm. a) d) a e) tohto článku sa môže poskytovať len za obdobie školského 
vyučovania a na čas, kedy trvajú skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie 
štipendia. 

9. Štipendiá vyplácané mesačne sa vyplácajú do konca nasledujúceho mesiaca za 
predchádzajúci mesiac. 

10. Župné štipendium podľa bodu 1 písm. b) a c) (v odôvodnených prípadoch aj podľa 
písm. 

a)) tohto článku sa poskytuje žiakovi jednorazovo. 

11. Štipendiá podľa bodu 1 písm. b) a c) tohto článku pre žiakov stredných škôl v 
oblasti športu, ako aj pri mimoriadnych výsledkoch žiakov vo vedomostných 
súťažiach a olympiádach sa budú každoročne vyplácať v mesiaci november pri 
príležitosti Dňa študentstva. 

12. Župné štipendium je možné priznať maximálne do výšky na to určených finančných 
prostriedkov schválených v rozpočte TTSK na príslušný rok a na jeho priznanie nie 
je právny nárok. 

13. Župné štipendium nemožno poskytnúť žiakovi, ktorému bolo uložené 
podmienečné vylúčenie zo školského vyučovania, ato od prvého dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo žiakovi uložené 
podmienečné vylúčenie zo školy, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom 
uplynul čas podmienečného vylúčenia zo školy. Škola je povinná informovať TTSK 
o podmienečnom vylúčení žiaka bezodkladne potom, ako mu bolo uložené 
podmienečné vylúčenie. 

14. Ak žiadateľ žiada o poskytnutie viacerých štipendií, na každé štipendium treba 
podať samostatnú žiadosť s potrebnými prílohami, resp. dokladmi. 

15. Žiadatelia sú povinní vo všetkých dokumentoch uvádzať pravdivé informácie a 
bezodkladne písomne informovať TTSK o všetkých zmenách, ktoré majú vplyv na 
vyplácanie štipendia. Tak isto sú povinní informovať najmä o zmenách adresy, o 
prestupe na inú školu, o zmene zákonného zástupcu, o strate zdravotnej 
spôsobilosti, ďalej sú povinní oznámiť začiatok plynutia výpovednej lehoty učebnej 
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zmluvy, o zmene čísla bankového účtu, o zmene kontaktných údajov na zákonných 
zástupcov, plnoletého žiaka, atď. 

16. O poskytnutí štipendia rozhoduje predseda Trnavského samosprávneho kraja na 
odporučenie riaditeľa príslušného odboru Úradu TTSK. 

17. Župné štipendium nemožno poskytnúť žiakovi, ktorý nespĺňa všeobecné a/alebo 
špecifické podmienky poskytnutia štipendia určené pre konkrétny druh štipendia v 
tomto VZN. 

18. V prípade, že žiadateľ uvedie nepravdivé informácie alebo neoznámi zmenu 
skutočností rozhodujúcich pre poskytnutie štipendia, je povinný vrátiť poskytnuté 
štipendium najneskôr do 1 mesiaca od posledného poskytnutia štipendia, a to v 
celosti za celé obdobie, kedy štipendium poberal neoprávnene. 

19. Informácia o neposkytovaní štipendií z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
určených na uvedený účel bude oznámená zverejnením na webovej stránke TTSK 
pred začatím školského roka, v ktorom má byť štipendium poskytované. 

20. Zdrojom na poskytovanie štipendií sú vlastné príjmy rozpočtu TTSK. 

čl. IV 

Špecifické podmienky a výška štipendia pre podporu žiakov v sociálnej núdzi 

1. Župné štipendium v sociálnej núdzi možno poskytnúť žiakovi jednorazovo alebo 
opakovane: 

a) ak ho postihla počas štúdia nepriaznivá sociálna situácia podľa S 2 ods. 2 

zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, 

b) ak ho postihla mimoriadna situácia spočívajúca najmä v úmrtí rodiča, príp. 
zákonného zástupcu (resp. zákonných zástupcov) v priebehu štúdia na 
strednej škole, 

c) ak celkový príjem žiaka a/alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú 
spoločne podľa S 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime ao zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepresahuje 1,5 - 
násobok sumy životného minima fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých 
príjmy sa posudzujú spoločne. Výšku životného minima ustanovuje zákon č. 
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

2. Prílohou žiadosti o poskytnutie štipendia podľa tohto článku sú doklady príslušného 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, doklady o príjme členov rodiny, príp. 
fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne s príjmami žiaka a iné 
doklady preukazujúce skutočnosti podľa predchádzajúceho bodu tohto článku. Za 
doklady priložené k žiadosti sa na účely tohto VZN považujú originály, alebo 
fotokópie originálov, ktorých pravosť bola skontrolovaná zo strany príslušného 
riaditeľa školy. 

3. Župné štipendium možno poskytnúť žiakovi opakovane, a to vo výške 50 
€/mesačne, av prípadoch obzvlášť nepriaznivej sociálnej situácie podľa bodu 1 
písm. a) tohto článku je možné jednorazovo poskytnúť štipendium až do výšky 700 
€ (vrátane). Poskytovanie opakovaného štipendia nevylučuje poskytnutie 
jednorazového štipendia podľa predchádzajúcej vety. 
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čl. V 

Špecifické podmienky a výška štipendia pre talentovaných žiakov v oblasti športu 

1. Župné štipendium v oblasti športu možno poskytnúť žiakom jednorazovo v prípade, 
ak počas predchádzajúceho školského roka . 

a) dosiahli v kolektívnych alebo individuálnych športových disciplínach 
umiestnenie do 3. miesta (vrátane) na celoslovenských súťažiach a za účasť na 
európskych a svetových podujatiach, 

b) dosiahli vynikajúce výsledky na medzinárodných turnajoch a mítingoch v 
individuálnych športoch. 

2. Z predložených žiadostí na poskytnutie štipendia možno poskytnúť štipendium za 
mimoriadne športové výsledky: 

a) v kolektívnych športoch všetkým jednotlivcom v troch najlepších kolektívoch v 
kraji, 

b) v individuálnych disciplínach chlapcov a dievčat maximálne do počtu 10 
najlepších jednotlivcov v kraji,  

c) telesne a zdravotne postihnutým športovcom po individuálnom posúdení. 

3. Výška jednorazového štipendia talentovaných žiakov v oblasti športu na jedného 
žiaka pre jednu športovú kategóriu v individuálnych športoch predstavuje sumu 500 
€ a v kolektívnych športoch predstavuje sumu 100 € pre každého hráča v tíme. 

čl. VI 

Špecifické podmienky a výška štipendia pre žiakov pri ich mimoriadnych výsledkoch 
vo vedomostných súťažiach a olympiádach 

1. Župné štipendium pri mimoriadnych výsledkoch žiakov vo vedomostných 
súťažiach a olympiádach v predchádzajúcom školskom roku možno poskytnúť 
žiakom jednorazovo za: 

a) 1. — 3. miesto (vrátane) v celoštátnych kolách predmetových olympiád a súťaží, 

b) účasť na medzinárodných kolách predmetových olympiád a súťaží, ktoré sú 
pokračovaním celoštátnych predmetových olympiád a sutazł. 

2. Výška jednorazového štipendia pre ocenenie mimoriadnych výsledkov žiakov na 
jedného žiaka predstavuje sumu 500 €. 

čl. VII 

Špecifické podmienky a výška štipendia pre žiakov študujúcich v nedostatočne 
obsadených učebných a študijných odboroch 

1. Štipendium pre žiakov, ktorí študujú v nedostatočne obsadených učebných a 
študijných odboroch sa týmto žiakom poskytuje vždy od prvého ročníka, počas 
prvého a druhého ročníka štúdia na strednej odbornej škole, pričom sa vypláca len 
za obdobie školského vyučovania. Žiadosť sa vzťahuje na obidva roky štúdia na 
strednej škole a nie je potrebné podávať novú žiadosť vo vzťahu k druhému 
ročníku štúdia. Úrad TTSK preverí, či žiak aj naďalej spĺňa podmienky na 
poskytovanie štipendia podľa tohto VZN. 

2. Nárok na štipendium zaniká: 

a) ak žiak opakuje ročník, 

b) ak má žiak zníženú známku zo správania, 
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c) ak prestúpi na iný učebný alebo študijný odbor, ktorý nie je nedostatočne 
obsadeným učebným alebo študijným odborom alebo prestúpi na inú strednú 
školu, ktorá nemá nedostatočne obsadené učebné a študijné odbory, 

d) ak prestane spĺňať iné podmienky na poskytnutie štipendia podľa tohto VZN. 

3. Výška štipendia na jedného žiaka predstavuje sumu 50 € mesačne, pokiaľ nebude 
stanovené inak. 

čl. VIII 
Špecifické podmienky a výška štipendia pre žiakov prvých ročníkov stredných 

odborných škôl, ktorí vstúpili do systému duálneho vzdelávania 

1 . Štipendium pre žiakov, ktorí vstúpili do systému duálneho vzdelávania sa poskytuje 
len počas prvého ročníka štúdia na strednej odbornej škole, najdlhšie po dobu 10 
mesiacov počas obdobia školského vyučovania, za splnenia nasledovných 
podmienok: 
a) žiak má uzatvorenú so zamestnávateľom platnú učebnú zmluvu, 

b) počas školského roka je dochádzka žiaka na teoretickom vyučovaní (ďalej len 
, ,TV”) a praktickom vyučovaní (ďalej len „PV") včasná a aktívna na základe 
školského zákona, ako aj na základe dodržiavania vnútorného poriadku 
pracoviska praktického vyučovania u zamestnávateľ podľa zákona č. 61/2015 
Z. z.. Dochádzka žiaka bude preukázaná na základe evidencie dochádzky od 
zamestnávateľa, ktorý ju zasiela škole, na ktorej žiak študuje; podmienka podľa 
toho písmena nemusí byť splnená v prípade trvania mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu, výnimočného stavu, krízovej situácie na celoštátnej úrovni, 
alebo ak sa uvedená situácia či stav vzťahuje na oblasť, kde sa nachádza 
škola, ktorú žiak navštevuje, alebo jeho zamestnávateľ, alebo miesto bydliska 
žiaka. 

c) ak bude kompletná a riaditeľom školy overená žiadosť aj s prílohami doručená 
na Úrad TTSK najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom bola podpísaná učebná zmluva. Učebná zmluva musí byť podpísaná v 
lehote určenej v S 19 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z.. Ak bola učebná zmluva 
podpísaná ešte pred nástupom žiaka na strednú školu, lehota na podanie 
žiadosti je do konca októbra školského roka, v ktorom žiak nastúpil do prvého 
ročníka strednej školy. 

d) Nárok na štipendium zaniká: 

a) uplynutím prvého školského roka žiaka na strednej škole, 

b) ukončením učebnej zmluvy medzi žiakom a zamestnávateľom v priebehu 
prvého školského roka, 

c) ak má žiak minimálne 3 neospravedlnené vyučovacie dni na PV, ktorú 
vykonáva na strednej odbornej škole na základe dohody so 
zamestnávateľom, alebo na pracovisku praktického vyučovania u 
zamestnávateľa v priebehu troch za sebou nasledujúcich mesiacov, 

d) hrubým porušovaním vnútorného poriadku pracoviska praktického 
vyučovania u zamestnávateľa, alebo porušovaním disciplíny pri výkone PV 
na strednej odbornej škole, 

e) ak žiak opakuje prvý ročník, 

f) ak má žiak zníženú známku zo správania, 

g) ak prestal spĺňať iné podmienky na poskytnutie štipendia podľa tohto VZN. 

e) Výška štipendia na jedného žiaka predstavuje sumu 50 € mesačne, pokiaľ 
nebude stanovené inak. 
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f) Za prílohy priložené k žiadosti o poskytnutie štipendia sa na účely tohto VZN 
považuje riaditeľom školy doručená kópia učebnej zmluvy. 

čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

1 . Toto VZN č. 75/2021 bolo schválené Zastupiteľstvom TTSK dňa 28. júla 2021 
uznesením 

č. 652/2021/3m. 

2. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho 
kraja 

č. 54/2020 0 poskytovaní štipendií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja 
na podporu žiakov stredných škôl na území TTSK (župné štipendiá). 

3. Kontrola dodržiavania tohto VZN TTSK bude vykonávaná na základe písomného 
poverenia predsedu TTSK. 

4. Toto VZN č. 75/2021 0 poskytovaní štipendií z rozpočtu Trnavského 
samosprávneho kraja na podporu žiakov stredných škôl na území TTSK (župné 
štipendiá) nadobúda účinnosť 
15. dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli Trnavského samosprávneho kraja. 

V Trnave, dňa 28. júla 2021 

 

Trnavského samosprávneho kraja 

 


