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Štipendijný poriadok 
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 

 
Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia 

študentom vysokých škôl vydávam po schválení Akademickým senátom VŠZaSP sv. Alžbety, 

Bratislava tento 

 

š t i p e n d i j n ý    p o r i a d o k 

 

 

Čl. 1 

Rozsah a platnosť štipendijného poriadku 

 

1. Tento Štipendijný poriadok VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava (ďalej len „štipendijný poriadok“) 

platí pre všetkých študentov VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava (ďalej len „vysoká škola“) v 

študijných programoch prvého stupňa a druhého stupňa štúdia dennej formy štúdia. 

 

2. Pre jednotlivé fakulty, katedry, DP platí tento jeden štipendijný poriadok VŠ. 

 

 

Čl. 2 

Zdroje prostriedkov na štipendiá 

 

1. Štipendiá sú vyplácané z prostriedkov, poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, podľa 

rámcových pravidiel určených MŠVVaŠ SR na daný kalendárny rok. 

 

2. Štipendium, okrem sociálnych štipendií, môže byť poskytované aj študentom, občanom 

Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorí v rámci 

svojho vysokoškolského štúdia študujú na vysokých školách v zahraničí (študentské mobility 

schválené ako súčasť štúdia). 

 

 

Čl. 3 

Druhy štipendií 

 

1. Vysoká škola poskytuje študentom: 

 

a) sociálne štipendiá, 

 

b) motivačné štipendiá, 

 

c) tehotenské štipendium. 
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Čl. 4 

Sociálne štipendiá 

 

1. Podrobnosti o priznávaní sociálneho štipendia upravuje vyhláška č. 102/2006 Z.z. o priznávaní 

sociálneho štipendia študentom vysokých škôl (ďalej len „vyhláška“) v znení neskorších 

predpisov. 

 

2. Poskytujú sa z prostriedkov štátneho rozpočtu a určené sú študentom vysokej školy v dennej  

forme štúdia, študujúcim v bakalárskom študijnom programe a magisterskom študijnom programe 

a študijných programov podľa §53 ods. 3 zákona, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike,  

na základe splnenia     stanovených podmienok platnou legislatívou. Na sociálne štipendium má 

študent právny nárok. 

 

3. Sociálne štipendium sa priznáva študentovi na základe písomnej žiadosti o priznanie  

sociálneho štipendia za podmienok a spôsobom upraveným vyhláškou. 

 

4. Vysoká škola rozhodne o žiadosti do 30 dní od doručenia žiadosti, v zložitých prípadoch  

najneskôr do 60 dní. 

 

5. Sociálne štipendium – ak je schválené - sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v  

ktorom bola žiadosť podaná na VŠ. 

 

6. Ak žiadosť o priznanie sociálneho štipendia nie je úplná, pretože k nej nie sú priložené  

potrebné doklady, vyzve vysoká škola študenta na odstránenie nedostatkov. Výzva musí 

obsahovať presný dátum, do ktorého je študent povinný nedostatky odstrániť, a poučenie o 

možnosti zastavenia konania. Po odstránení nedostatkov bude sociálne štipendium priznané a 

vyplatené podľa odseku 3. Ak študent v určenej lehote nedostatky neodstráni, vysoká škola 

konanie o priznanie sociálneho štipendia zastaví. Všetky aktuálne informácie k podaniu žiadosti 

o sociálne štipendium sú zverejnené na webovej stránke VŠ pod študijným oddelením. 

 

7. 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 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 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  alebo 

e) ktorý študuje externou formou štúdia. 

 

8. O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor vysokej školy.
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V prípade, že študent nesplní podmienky na priznanie sociálneho štipendia, vysoká škola sociálne 

štipendium neprizná. 

 

9. Vysoká škola poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň  

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

IBAN číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia. 

 

 

Čl. 5 

Motivačné štipendium 

 

1. Motivačné štipendiá sa delia na motivačné prospechové a motivačné mimoriadne štipendiá. 

 

2. Motivačné štipendium môže priznať rektor vysokej školy aj študentovi, ktorý nemá trvalý 

pobyt v Slovenskej republike, ak splnil určené podmienky. 

 

3. Študentom kreditového štúdia priznáva rektor vysokej školy motivačné prospechové 

štipendium bez predchádzajúcej žiadosti za vynikajúce plnenie študijných povinností v 

predchádzajúcom akademickom roku po splnení všetkých podmienok uvedených v ods. 1) – 4)  § 

96a zákona o VŠ, najviac 10% študentov     bakalárskeho  a magisterského stupňa štúdia, ak nie je 

MŠ SR určené inak, 

a) študent získal v predchádzajúcom AR 60 kreditov (kredity uznané za predchádzajúce    štúdium 

sa nezarátavajú), 

b) dosiahnutý vážený priemer v predchádzajúcom AR nesmie byť vyšší ako 1,5, 

c) žiaden predmet v predchádzajúcom AR nesmie byť hodnotený FX, 

d) študent neprekračuje štandardnú dĺžku štúdia. 

Splnenie všetkých bodov a) až d) nie je záväzným pre udelenie motivačného prospechového 

štipendia. Štipendium je udeľované na základe poradia podľa vyššie uvedených kritérií určenému 

% oprávnených študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, ak zmluva s MŠ SR neurčí inak. 

 

4. Na účely článku 5 sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 považujú 

za študijné programy prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia v študijnom programe podľa § 

53 ods. 3 za štúdium v študijnom programe druhého stupňa tak, že štvrtý rok štúdia v študijnom 

programe podľa § 53 ods. 3 sa považuje za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa 

a ďalšie roky primerane. Počet denných študentov je určený ku 31. októbru . 

 

5. Motivačné mimoriadne štipendium môže priznať rektor vysokej školy na základe návrhov 

od vedúcich pracovísk VŠ: 

a) za reprezentáciu vysokej školy a Slovenskej republiky v výskumnej, umeleckej a vývojovej 

oblasti na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni, 

b) za príkladné plnenie povinností slúžiacich na skvalitnenie života študentov vysokej školy 

(práca v komisiách, študentských radách a pod.), 

c) za výsostne humánny skutok, ktorým prispel k dobrému menu vysokej školy (záchrana 

ľudského života, pomoc človeku pri ohrození života, zdravia alebo majetku, pravidelné 

darcovstvo krvi a pod.), 

d) za víťazstvo v medzinárodnom, národnom, univerzitnom kole ŠVOUČ 

e) za publikovanie výsledkov výskumu v nadnárodných periodikách 
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f) za publikačnú aktivitu 

g) za aktivitu vo verejnom záujme, organizovanie podujatí VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, 

h) za aktivitu v celoštátnych orgánoch vysokoškolákov, 

i) za vynikajúce plnenie študijných povinností a dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 

štúdia počas celého obdobia štúdia, 

j) za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu po jej obhajobe (na návrh vedúceho katedry, predsedu 

štátnicovej komisie). 

 

6. Návrhy na priznanie motivačného mimoriadneho štipendia študentom druhého a vyššieho 

ročníka  predkladajú rektorovi vysokej školy dekani fakúlt, riaditelia pracovísk alebo vedúci 

katedier do 30. októbra príslušného akademického roka. Návrhy na priznanie štipendia študentom 

končiacich ročníkov predkladajú rektorovi vysokej školy dekani fakúlt, riaditelia pracovísk alebo 

vedúci katedier do 31. mája príslušného akademického roka. Návrhy musia byť vecne odôvodnené. 

 

7. Motivačné mimoriadne štipendium sa študentovi priznáva v tom akademickom roku, v ktorom 

nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca 

v príslušnom kalendárnom roku. 

 

8. Motivačné mimoriadne štipendium možno za ten istý výsledok v činnosti alebo v súťaži priznať 

študentovi iba raz. 

 

9. Motivačné štipendium sa nepriznáva študentovi, ktorý mal v období, za ktoré sa posudzuje 

plnenie jeho študijných povinností prerušené štúdium. Toto neplatí u študentov, ktorí mali 

prerušené štúdium kvôli praxi v humanitárnych aktivitách vysokej školy. 

 

10. Študentovi, ktorému sa prizná motivačné štipendium (prospechové, mimoriadne), vydá 

vysoká škola (rektor) osobitné rozhodnutie, kde je uvedená výška motivačného štipendia a 

odôvodnenie priznania štipendia. Priznanie motivačného mimoriadneho štipendia nie je 

nárokovateľné. 

 

11. Vysoká škola nie je povinná zverejňovať menný zoznam študentov, ktorým bolo štipendium v 

príslušnom akademickom roku (zákon o ochrane osobných údajov). 

 

 

Čl. 6 

Tehotenské štipendium 

 

1. Na tehotenské štipendium má právny nárok tehotná študentka dennej aj externej formy štúdia, 

ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského v zmysle § 

47a, zák. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.  

 

2. Za študentku na účely tehotenského štipendia sa považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium 

prerušené z dôvodu tehotenstva. 

 

3. Na priznanie tehotenského štipendia vysokou školou je potrebné o. i. predloženie žiadosti 

o tehotenské štipendium, potvrdenia od lekára s určením začiatku 27. týždňa pred očakávaným 

dňom pôrodu a dňa pôrodu. Tehotenské štipendium slúži na pokrytie zvýšených výdavkov 

spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na 
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narodenie dieťaťa. 

 

4. Priznáva sa od kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená na VŠ.  

 

5. Nárok na TŠ zaniká vznikom nároku na TŠ zo Sociálnej poisťovne, vznikom nároku na 

rodičovský príspevok po narodení dieťaťa, skončením tehotenstva, skončením štúdia na VŠ. Ak 

nastane niektorá z týchto skutočností, je študentka povinná toto oznámiť študijnému oddeleniu VŠ 

do 10 pracovných dní a neoprávnene poskytnuté TŠ obratom vrátiť na účet VŠ. 

 

 

Čl. 7 

Štipendium z vlastných zdrojov vysokej školy 

 

1. Z vlastných zdrojov vysoká škola môže priznať v rámci svojich možností študentom štipendiá 

za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, 

výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. 

 

2. O priznanie štipendia musí študent požiadať rektora alebo vedúceho pracoviska, na ktorom 

zapísaný. 

 

 

Čl. 8 

Štipendijná komisia vysokej školy a všeobecné 
 

1. O priznaní štipendia rozhoduje rektor na návrh/odporúčanie štipendijnej komisie. Štipendijnú 

komisiu zriadi rektor. 

 

2. Členmi štipendijnej komisie by mali byť prorektor pre vzdelávanie (kontrolór VŠ), kvestor 

(vedúca ekonomického oddelenia), vedúca študijného oddelenia, referent pre sociálne a ostatné 

štipendiá, zástupca študentov. 

3. Členov štipendijnej komisie vymenúva a odvoláva rektor. 

 

4. Štipendijná komisia je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov. Na prijatie rozhodnutia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných členov. 

 

5. Do pôsobnosti komisie o. i. patrí prehodnotenie štipendií a to najmä: 

a) prerokovanie návrhov na udelenie motivačného štipendia, poskytnutie sociálnej podpory a inej 

pomoci študentom v súlade s týmto Štipendijným poriadkom, 

b) predkladanie posúdených žiadostí a návrhov na schválenie rektorovi. 

 

6. Na výplatu priznaného štipendia má študent nárok a výšku priznaného štipendia nie je možné po 

dobu platnosti rozhodnutia znížiť, pokiaľ sa nezmenili dôvody, podľa ktorých bolo štipendium 

priznané. 
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7. Študent je povinný najneskôr do ôsmich dní písomne oznámiť študijnému oddeleniu VŠ každú 

zmenu údajov, ktorými odôvodňoval žiadosť o priznanie štipendia. 

 

8. Štipendiá sa priznávajú na dobu jedného akademického roku a ich výplata musí byť zaručená 

objemom prostriedkov, ktoré má vysoká škola  na výplatu štipendií k dispozícii pre daný 

kalendárny a akademický rok. 

 

 

Čl. 9 

Výplata štipendií 

 

1. Výplata sociálnych a motivačných štipendií sa uskutočňuje v legislatívou daných výplatných 

termínoch a termínoch, určených rektorom. Pokiaľ si študent štipendium neprevezme v určenom 

výplatnom termíne, bude mu predisponované do ďalšieho výplatného termínu, ako náhradného 

termínu. Keď si študent štipendium neprevezme  ani v náhradnom výplatnom termíne, bude mu 

výplata štipendia zastavená. O obnovenie výplaty priznaného štipendia musí študent písomne 

požiadať rektora. 

 

2. Výplata sociálneho štipendia sa zastavuje, keď študent štúdium prerušil, skončil, opakuje ročník, 

alebo bol   zo štúdia vylúčený. 

 

3. Výplata sociálneho a motivačného štipendia môže byť pozastavená v prípade, ak študent neplní 

povinností podľa § 71 zákona, alebo sa dopustí disciplinárneho priestupku podľa § 72 zákona 

(študijného poriadku vysokej školy). Po skončení konania, ktorého predmetom je porušenie 

povinnosti študenta, rozhodne rektor  o ďalšej výplate priznaného štipendia. 

 

4. Ak je študent znovu zapísaný na štúdium po prerušení štúdia ešte v dobe, na ktorú mu bolo 

sociálne štipendium priznané pred prerušením štúdia, vzniká mu nárok na opätovné vyplácanie už 

priznaného štipendia. Študent však musí požiadať o vyplácanie tohto štipendia podaním novej 

žiadosti. 

 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento štipendijný poriadok bol schválený Akademickým senátom Vysokej školy zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava dňa 31. augusta 2008 a novelizovaný 01. 04. 2021. 

 

2. Tento štipendijný poriadok nadobudol platnosť dňom schválenia Akademickým senátom 

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava s účinnosťou od 1. septembra 

2008.  

 

  V Bratislave, 02. 08. 2008  

 

       doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD., v. r. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., v. r. 

predsedkyňa AS VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava rektor VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 



8  

 

 

3. V súvislosti s novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

bol uskutočnená novelizácia štipendijného poriadku VŠ, ktorá nadobudla účinnosť od 01. 04. 2021. 

 

 

V Bratislave, 01. 04. 2021 

 

 

       doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD., v. r.     prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., v. r. 

predsedkyňa AS VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava rektor VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 

 


