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Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 4, § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona    
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch“)  a v súlade s § 4 ods. 3 a 4,  § 8 ods. 1 a 2 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene        
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 41/2022 o  poskytovaní krajského  

štipendia žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu žiakov o nedostatkové 
odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia záujmu žiakov dosahovať mimoriadne 

výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach (ďalej len „VZN TSK 
č. 41/2022“). 

 
  

Článok 1 
Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 
Účelom tohto VZN TSK č. 41/2022 je upraviť podmienky poskytovania štipendií                
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“) na podporu žiakov 
stredných škôl (ďalej len „krajské štipendium“) na území TSK. 
 

Článok 2 
Základné pojmy 

 
Pre účely tohto nariadenia 
 
1. za nedostatkové učebné a študijné odbory sa považujú odbory na stredných 

odborných školách v územnej pôsobnosti TSK, ktoré nie sú obsadené dostatočným 
počtom žiakov vychádzajúc z potrieb zamestnávateľov a trhu práce alebo je v záujme 
TSK tieto odbory rozvíjať a podporovať pre rozvoj a podporu kraja.  
 

2.  strednou školou je škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky, ktoré tvoria sústavu škôl, pričom v zmysle § 32 zákona č. 245/2008 Z. z.       
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov môže ísť o gymnázium, strednú odbornú školu, strednú športovú školu, 
školu umeleckého priemyslu alebo konzervatórium. 

 
3.  žiakom strednej školy (ďalej aj ako „žiak“) sa rozumie žiak, ktorý bol na základe  

právoplatného rozhodnutia prijatý na štúdium na strednej škole. 
 

4.  prijímateľom krajského štipendia je žiak strednej školy. 
 
5. sprostredkovateľom je stredná škola, ktorá predkladá žiadosť o poskytnutie 

krajského štipendia.   
 
6. národným športovým zväzom sa rozumie športový zväz uznaný Ministerstvom 

školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), ktorý spĺňa podmienky 
podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o športe“). 
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7. uznaným športom sa rozumie šport uznaný medzinárodným olympijským výborom 
(alebo medzinárodnou športovou organizáciou SportAccord), medzinárodným 
paralympijským výborom, medzinárodným výborom športu nepočujúcich alebo 
medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád. 

 
 

Článok 3 
Účel a predmet úpravy 

 
1. Trenčiansky samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa podľa § 4 zákona                 

o samosprávnych krajoch stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich 
obyvateľov. V tejto súvislosti TSK okrem iného: 

 

    utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, 

  utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych 
aktivít, 

    koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež. 
 
2. TSK bude za účelom rozvoja odborného vzdelávania a prípravy na povolanie 

poskytovať krajské štipendium na zvýšenie počtu žiakov v nedostatkových učebných 
a študijných odboroch vzdelávania, ktoré sú potrebné na trhu práce. Ide o motiváciu 
žiakov pre nábor do vybraných tradičných remeselných, najmä výrobných odborov 
vzdelávania žiadaných v TSK. Zoznam odborov, kritériá výberu, a ďalšie podrobnosti 
vyskytnuté v aplikačnej praxi bude riešiť metodické usmernenie, ktoré bude 
schvaľované v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri TSK. Zoznam 
nedostatkových odborov pre konkrétny školský rok každoročne zverejní Úrad TSK      
na webovej stránke TSK v sekcii školstvo vždy najneskôr do 30.9. kalendárneho roka 
vo vzťahu k nasledujúcemu roku, v ktorom sa predkladá žiadosť o poskytnutie 
štipendia.  
 

3. Trenčiansky samosprávny kraj bude za účelom rozvoja kultúrnych hodnôt a kultúrnych 
aktivít, rozvoja telesnej kultúry a športu poskytovať krajské štipendium za mimoriadne 
výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach. Za mimoriadne 
výsledky sa budú považovať umiestnenia na celoslovenských súťažiach. 

 
 

 

Článok 4 
Podmienky poskytnutia  a výška krajského štipendia pre žiakov v nedostatkových 

odboroch vzdelávania 
  

 
1. Nárok na krajské štipendium vzniká žiakovi strednej školy, ktorý splnil tri základné 

podmienky: 
 

a) nemal v rámci polročného a koncoročného hodnotenia znížený stupeň známky      
zo správania ani uložené opatrenie riaditeľom školy, 

b) nemal v priebehu polročného hodnotenia viac ako jeden deň neospravedlnenú 
absenciu, 

c) dosiahol určitý priemerný prospech na polročnom a koncoročnom vysvedčení     
do 2,75 vrátane. 
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2. Výška krajského štipendia závisí od ročníka štúdia podľa Tabuľky 1. Krajské 
štipendium má klesajúcu tendenciu z dôvodu, že žiaci by mali mať so zvyšujúcim        
sa ročníkom štúdia viac praktického vyučovania u zamestnávateľa, kde môžu získať 
ďalšie finančné prostriedky v rámci produktívnej práce. Krajské štipendium                 
sa poskytuje len pre denné formy štúdia. 
 
Tabuľka 1: Prehľad výšky krajského štipendia v závislosti od ročníka 

ročník 
krajské 

štipendium, 
eur/mesiac 

1. ročník 50 

2. ročník 40 

3. ročník 30 

4. ročník 20 

 
3. Krajské štipendium a jeho výška sa bude poskytovať v prípade nároku počas celého 

obdobia štúdia žiaka od uvedenia platnosti vybraného a zverejneného nedostatkového 
učebného a študijného odboru vzdelávania.   

 
 

Článok 5 
Podmienky poskytnutia  a výška krajského štipendia za mimoriadne výsledky 

žiakov vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach  
 

1. Nárok na krajské štipendium za mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových              
a kultúrnych súťažiach vzniká žiakovi strednej školy, ktorý splnil tri základné 
podmienky: 

 
a) nemal na vysvedčení znížený stupeň známky zo správania a nemal v priebehu 

polročného hodnotenia uložené opatrenie riaditeľom školy, 
b) nemal v priebehu polročného hodnotenia viac ako jeden deň neospravedlnenú 

absenciu, 
c) dosiahol 1. až 3. umiestnenie na: 

-  celoslovenskej súťaži, ktorú pre žiakov stredných škôl riadi MŠVVaŠ SR podľa    
§ 14 ods. 6 písm. n) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  (predmetové, umelecké, športové súťaže, predmetové olympiády, SOČ 
a pod.) alebo  
- celoslovenskej športovej súťaži v uznanom športe, ktorú organizuje a riadi 
národný športový zväz alebo ňou poverená športová organizácia podľa § 16 ods. 2 
písm. f) zákona o športe,  
- celoslovenskej kultúrnej súťaži organizovanej príslušným ministerstvom, 
Národným osvetovým centrom, resp. inou organizáciou na národnej úrovni. 

  
2. Krajské štipendium za umiestnenie na celoslovenských súťažiach riadených MŠVVaŠ 

sa poskytuje zvlášť jednotlivcom a zvlášť pre družstvá. Krajské štipendium                 
za umiestnenie na celoslovenských športových súťažiach riadených národným 
športovým zväzom, resp. poverenou organizáciou alebo za umiestnenie                      
na celoslovenských kultúrnych súťažiach organizovaných príslušným ministerstvom, 
Národným osvetovým centrom, resp. inou organizáciou na národnej úrovni                  
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sa poskytuje rovnakou sumou jednotlivcom aj družstvám. V prípade súťaže družstiev 
je každému žiakovi z družstva priznaná rovnaká suma podľa Tabuľky 2.                      
Na umiestnenia v športových súťažiach sa vzťahujú aj oficiálne celoslovenské rebríčky 
národných športových zväzov na základe počtu bodov za viaceré podujatia, alebo 
oficiálne ocenenie individuálneho výkonu na celoslovenskom podujatí družstiev (pokiaľ 
nie je určené umiestnenie, tak sa berie ako 1. miesto v danej kategórii). Výška 
krajského štipendia závisí od umiestnenia na súťažiach a oblasti súťaže. 
 
 
Tabuľka 2: Prehľad výšky krajského štipendia v závislosti od umiestenia, oblasti súťaže  
 

Umiestnenie na 
celoslovenských 

súťažiach 
riadenými 
MŠVVaŠ 

krajské 
štipendium 
jednotlivci, 

eur 

krajské 
štipendium 
družstvá, 

každý 
účastník/eur 

 

Umiestnenie na 
celoslovenských 

športových 
súťažiach 
riadenými 
národným 
športovým 

zväzom, resp. 
poverenou org. 

krajské 
štipendium, 
jednotlivci aj 

družstvá 
účastník/eur 

 

Umiestnenie na 
celoslovenských 

kultúrnych 
súťažiach 

organizovaných 
príslušným 

ministerstvom, 
Národným 
osvetovým 

centrom, resp. 
inou organizáciou 

na národnej 
úrovni 

krajské 
štipendium, 
jednotlivci aj 

družstvá 
účastník/eur 

1. miesto 200 100 

 
1. miesto 200 

 
1. miesto 200 

2. miesto 150 80 

 
2. miesto 150 

 
2. miesto 150 

3. miesto 100 50 

 
3. miesto 100 

 
3. miesto 100 

 
3. V prípade, ak žiak v rámci hodnotiaceho polroka dosiahne umiestnenie na viacerých 

celoslovenských súťažiach alebo v rámci jednej celoslovenskej súťaže viacero 
umiestnení v rozdielnej disciplíne alebo oblasti, má nárok maximálne na dve krajské 
štipendiá v rámci hodnotiaceho polroka.  

 
4. Krajské štipendium sa primerane vzťahuje aj na umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach a umiestneniach v medzinárodnom rebríčku, o priznaní nároku v tomto 
prípade rozhoduje predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja maximálne do výšky 
1 000 eur. 

 
 

Článok 6 
Postup pre vyplatenie krajského štipendia 

 
1. Krajské štipendium sa bude vyplácať 2-krát za školský rok na základe žiadosti 

o poskytnutie krajského štipendia, ktoré vypracuje a predloží príslušná stredná škola. 
 
2. Žiadosť o krajské štipendium posiela stredná škola na určenom tlačive uvedenom 

v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Za úplnosť a správnosť údajov 
zodpovedá riaditeľ školy, ktorý žiadosť podpisuje a posiela ho elektronickou formou 
v PDF aj v excelovskej tabuľke na Odbor školstva a kultúry Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.   

 
3. Vyplnenú žiadosť o poskytnutie krajského štipendia predloží každá stredná škola:  
 

 do 20. februára v prípade polročného hodnotenia,  

 do 20. júla v prípade koncoročného hodnotenia. 
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V prípade, že na strednej škole v priebehu hodnotiaceho obdobia nevznikne žiadnemu 
žiakovi nárok na poskytnutie krajského štipendia, stredná škola pošle oznámenie, že 
v priebehu hodnotiaceho obdobia nevzniká nárok na krajské štipendium. 

 
4. Odbor školstva a kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja skontroluje úplnosť                     

a správnosť predloženej žiadosti a v prípade správnosti Trenčiansky samosprávny kraj 
vyplatí finančné prostriedky na účet strednej školy: 

 

 do 20. marca v prípade polročného hodnotenia, 

 do 20. augusta v prípade koncoročného hodnotenia. 
 
5. Stredná škola vyplatí krajské štipendium plnoletému žiakovi na jeho bankový účet      

a v prípade neplnoletého žiaka na bankový účet zákonného zástupcu (po súhlase 
zákonného zástupcu na bankový účet neplnoletého žiaka):   

  

 do 31. marca v prípade polročného hodnotenia, 

 do 31. augusta v prípade koncoročného hodnotenia. 
 
Stredná škola je povinná viesť samostatnú evidenciu a uchovávať všetky doklady                  
pre zúčtovanie krajského štipendia vrátane dokladov pri ocenení žiakov (napr. kópia 
štartovacej listiny, súpiska, diplom, potvrdenia o úspechu žiakov, ...)  
 

6. Stredná škola do 30.9. pošle zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov           
na krajské štipendium spolu za polročné a koncoročné hodnotenie na Odbor školstva 
a kultúry (vrátane kópie bankových výpisov o poukázaní krajského štipendia). 
 

7. Pri vyplácaní krajského štipendia žiakov, ktorí neštudujú na stredných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, bude postup na vyplatenie a náležitosti žiadosti        
o poskytnutí krajského štipendia upravovať zmluva medzi TSK a školou mimo 
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 
 

8. Krajské štipendium za štúdium v  nedostatkových odboroch vzdelávania sa prvýkrát 
začne vyplácať v školskom roku 2022/2023 len žiakom prvého ročníka. V školskom 
roku: 

 

 2023/2024 sa bude vyplácať žiakom prvého aj druhého ročníka, 

 2024/2025 sa bude vyplácať žiakom prvého, druhého a tretieho ročníka, 

 2025/2026 sa bude vyplácať žiakom prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka  
 

9. Krajské štipendium za mimoriadne výsledky žiakov vo vedomostných, športových           
a kultúrnych súťažiach sa bude prvý krát poskytovať v školskom roku 2022/2023 
a bude poskytované pre žiakov všetkých ročníkov. 

 
 

Článok 7 
Kontrola  

 
1. Finančnú kontrolu v súlade s ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov sú oprávnení vykonať zamestnanci TSK. 
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2. Stredná škola, ktorej bolo poskytnuté krajské štipendium, je pri vykonávaní 

administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste povinná splniť všetky 
povinnosti vyplývajúce jej z § 21 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
3. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonať: Útvar hlavného 

kontrolóra TSK, zamestnanci oddelenia vnútornej kontroly, petícií                                  
a sťažností  a zamestnanci Odboru školstva a kultúry. Iní zamestnanci Úradu TSK 
vykonajú kontrolu na základe písomného poverenia predsedu TSK. 

  
4. Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania krajského štipendia, 

predložiť všetky účtovné a iné doklady súvisiace s poskytovaním krajského štipendia, 
na ktoré prijal finančné prostriedky z rozpočtu TSK. 

 
5. V prípade zistenia nesprávneho vyplnenia žiadosti o poskytnutie krajského štipendia, 

zúčtovania a neoprávneného vyplatenia krajského štipendia je stredná škola povinná 
vrátiť finančné prostriedky späť na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 
 

Článok 8 
Osobitné ustanovenia 

 
Pokiaľ v súvislosti s týmto všeobecne záväzným nariadením dochádza k spracovaniu 
osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“) a v zmysle zákona                             
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, je prevádzkovateľ, t.j. 
subjekt spracúvajúci osobné údaje fyzických osôb povinný získané údaje poskytnúť, 
sprístupniť, zverejniť a uchovávať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho 

samosprávneho kraja uznesením č. 834/2022 dňa 21. marca 2022.  
 
2. Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 41/2022 

nadobúda účinnosť dňom 01. septembra 2022.  
 

  
 
 
 
 
 
 

  Ing. Jaroslav Baška 
                                                                                                        predseda 
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