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Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja v súlade s článkom 68 Ústavy SR,  

§8 ods. 1 a §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   

t o t o 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Trnavského samosprávneho kraja 
 

č.  49/2019 
 

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 

Zdroje štipendií 

Zdrojom na poskytovanie štipendií sú vlastné príjmy rozpočtu TTSK. 

 

Čl. III 

Podmienky poskytovania štipendií 

1. Všeobecné podmienky 

 

Štipendium možno poskytnúť žiakom stredných škôl na základe žiadosti alebo 

návrhu na poskytnutie štipendia – podpory žiakov 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 prvých ročníkov, ktorí vstúpili do systému duálneho vzdelávania 

(ďalej len ,,SDV“). 
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Štipendium podľa bodu 1 písm. a) sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej 

žiakom, alebo jeho zákonným zástupcom riaditeľovi školy, na ktorej žiak študuje a na základe 

odporúčania príslušného riaditeľa školy. 

Štipendium podľa bodu 1 písm. b) sa poskytuje žiakom za mimoriadne výsledky v oblasti 

športu na návrh riaditeľa školy, na ktorej žiak študuje. 

Štipendium podľa bodu 1 písm. c) sa poskytuje žiakom za mimoriadne výsledky 

dosiahnuté vo vedomostných súťažiach a olympiádach na návrh riaditeľa školy, na ktorej žiak 

študuje. 

Štipendium podľa bodu 1 písm. d) sa poskytuje žiakom na základe žiadosti riaditeľa 

školy, ktorú žiak navštevuje, podaním Žiadosti o poskytnutie štipendia z rozpočtu Trnavského 

samosprávneho kraja na podporu žiakov študujúcich v SDV. 

Riaditeľ školy za predpokladu splnenia špecifických podmienok uvedených v bode 1, 

písmeno a), b), c), d) tohto článku, predloží skompletizovanú žiadosť so svojim odporúčaním 

alebo návrhom na Úrad TTSK. 

Ak žiak požiada o štipendium počas školského roku, štipendium sa môže poskytnúť od 

prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná a schválená, pričom sa môže 

poskytovať len za obdobie školského roka a na čas, kedy trvajú skutočnosti rozhodujúce pre 

poskytnutie štipendia. 

Štipendium je možné priznať v celkovej sume do výšky na to určených finančných 

prostriedkov schválených v rozpočte na príslušný rok a na jeho priznanie nie je právny nárok. 

Štipendium nemožno poskytnúť žiakovi, ktorému bolo uložené podmienečné vylúčenie, a to 

od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo 

žiakovi uložené podmienečné vylúčenie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynul 

čas podmienečného vylúčenia. 

 

2. Podmienky a výška štipendia – podpora žiakov v sociálnej núdzi 

Štipendium v sociálnej núdzi možno poskytnúť žiakovi jednorazovo alebo opakovane, ak: 

a) ho postihla počas štúdia obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia, alebo 

b) preukázateľne patrí do kategórie spoločného posudzovania s osobami, ktorým by 

sa mala poskytovať pomoc v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi 

podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepoberajú ju bez vlastného 

zavinenia, alebo 

c) nepatrí do kategórie spoločného posudzovania s osobami, ktorým sa síce poskytuje 

alebo by sa mala poskytovať pomoc v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 

v hmotnej núdzi, ale na základe dôkazov je zjavné, že dvanástina príjmu1 spoločne 

posudzovaných osôb za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, 

v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima podľa 

osobitného predpisu2. 

                                                           
1 §4 ods. 1 a 2 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
2 §2 a 5 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
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Štipendium sa môže poskytnúť žiakovi jednorazovo alebo opakovane mesačne  

do výšky 50  € vrátane. 

V prípadoch obzvlášť nepriaznivej sociálnej situácie podľa písm. a) tohto bodu je možné 

jednorazovo poskytnúť štipendium až do výšky 700 € vrátane. 

Prílohou k žiadosti sú nasledovné doklady: 

- v prípade štipendia podľa ods. 2, písm. b) tohto článku je potrebné doložiť doklady 

preukazujúce skutočnosť, že pri spoločnom posudzovaní žiadateľa s osobami, ktorým 

sa mala poskytnúť pomoc v hmotnej núdzi nárok na túto pomoc síce vznikol, avšak 

z rôznych dôvodov bez zavinenia sa neposkytuje (doklady príslušného úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny o neposkytovaní pomoci v hmotnej núdzi, iné doklady). 

- v prípade štipendia podľa ods. 2, písm. c) tohto článku sú prílohou k žiadosti doklady 

o: 

a) počte nezaopatrených a počte zaopatrených detí v rodine (doklady 

príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o rodinných 

prídavkoch, z príslušného mestského resp. obecného úradu o počte detí, 

doklad o návšteve školy, iné doklady), 

b) príjme posudzovaných osôb (doklady z príslušného daňového úradu, 

resp. potvrdenia zamestnávateľov o výške príjmu), 

c) spoločne posudzovaných osobách. 

 

Za doklady priložené k žiadosti sa na účely tohto VZN považujú originály, alebo riaditeľom 

školy overené kópie. 

Podmienkou poskytnutia podpory je písomný záväzok žiadateľa, že bezodkladne písomne 

ohlási riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na jej poskytnutie 

a vrátenie neoprávnene poskytnutej podpory. 

 

3. Podmienky a výška štipendia talentovaných žiakov v oblasti športu 

 

Štipendium v oblasti športu možno poskytnúť žiakom jednorazovo v prípade, ak: 

a) počas školského roka dosiahli v kolektívnych a 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. 

Z predložených návrhov odborná komisia na posudzovanie žiadostí na poskytnutie 

štipendia vyberie a navrhne predsedovi TTSK poskytnutie štipendia žiakom 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 10 najlepších 

jednotlivcov v kraji, 

c) športovcov telesne a zdravotne postihnutých po individuálnom posúdení. 
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Výška štipendia talentovaných žiakov v oblasti športu na jedného žiaka pre jednu športovú 

kategóriu v individuálnych a kolektívnych športoch predstavuje sumu maximálne 500,- €, 

pričom celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel na príslušný rok je 

na základe počtu doručených žiadostí od škôl, na ktorých žiaci študujú a to až do vyčerpania 

finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel. 

 

4. Podmienky a výška štipendia pri mimoriadnych výsledkov žiakov  

vo vedomostných súťažiach a olympiádach  

 

Štipendium pri mimoriadnych výsledkov žiakov vo vedomostných súťažiach a olympiádach 

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 súťaží. 

Návrhy na poskytnutie štipendií žiakom za mimoriadne výsledky žiakov vo vedomostných 

súťažiach a olympiádach predloží predsedovi TTSK odborná komisia na posudzovanie 

žiadostí na poskytnutie štipendia. 

Výška štipendia pre ocenenie mimoriadnych výsledkov žiakov na jedného žiaka predstavuje 

sumu maximálne 500 €, pričom celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento 

účel na príslušný rok je na základe počtu doručených žiadostí od škôl, na ktorých žiaci 

študujú a to až do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel. 

 

5. Podmienky a výška štipendia pre žiakov prvých ročníkov, ktorí vstúpili do 

systému duálneho vzdelávania  

 

Štipendium pre žiakov, ktorí vstúpili do SDV sa poskytuje počas prvého ročníka štúdia na 

strednej škole, najdlhšie po dobu 10 mesiacov, za splnenia nasledovných podmienok: 

a) žiak má uzatvorenú so zamestnávateľom 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 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov ako aj na základe dodržiavania vnútorného poriadku 

pracoviska praktického vyučovania u zamestnávateľa. Dochádzka žiaka bude 

preukázaná na základe evidencie dochádzky od zamestnávateľa, ktorý ju zasiela 

škole, na ktorej žiak študuje. 

 

Nárok na štipendium zaniká: 

a) uplynutím prvého školského roka, 

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

školského roka. 
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Výška štipendia na jedného žiaka predstavuje sumu 50,- € mesačne. Štipendium sa vypláca 

žiakovi mesačne spätne v období do 20-teho dňa nasledujúceho mesiaca. Štipendium sa 

poskytuje do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel. 

Za prílohy priložené k žiadosti sa na účely tohto VZN považuje riaditeľom školy overená 

kópia Učebnej zmluvy a informácia k ochrane osobných údajov. Pri nesplnení týchto 

podmienok, nebude môcť žiak zapojený do SDV žiadať o poskytnutie štipendia z rozpočtu 

TTSK na podporu žiakov vstupujúcich do SDV. 

 

Čl. IV 

Realizácia prideľovania štipendií 

Jednorazové štipendiá pre žiakov stredných škôl v oblasti športu, ako aj mimoriadnych 

výsledkov žiakov vo vedomostných súťažiach a olympiádach sa budú každoročne realizovať 

v mesiaci november pri príležitosti Dňa študentstva. 

 

Čl. V 

Kompetencie pri schvaľovaní poskytnutia štipendií 

1. O poskytnutí štipendia rozhoduje predseda TTSK na návrh odbornej komisie  

na posudzovanie žiadostí na poskytnutie štipendia. V prípadoch podľa článku III.  

ods. 1., písmeno a) a d), môže predseda TTSK rozhodnúť aj bez návrhu odbornej 

komisie. 

 

2. Členov odbornej komisie na posudzovanie žiadostí na poskytnutie štipendia menuje 

predseda TTSK. 

 

3. Na základe rozhodnutia predsedu TTSK bude uzatvorená zmluva so žiakom, alebo 

zákonným zástupcom, ktorá musí obsahovať výšku, písomný záväzok žiadateľa, že 

bezodkladne písomne ohlási všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na 

poskytnutie štipendia a vráti neoprávnene poskytnutú podporu. To neplatí pri 

poskytnutí štipendia podľa článku III., ods. 1,  písmeno a) a d). 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Štipendium na podporu v sociálnej núdzi podľa tohto VZN nie je možné poskytnúť 

poberateľovi štipendia podľa § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je: 

a) Príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie štipendia na podporu žiakov v sociálnej núdzi. 

b) Príloha č. 2 – Návrh na poskytnutie štipendia na podporu talentovaných žiakov 

v oblasti športu. 

c) Príloha č. 3 – Návrh na poskytnutie štipendia na podporu mimoriadnych výsledkov 

žiakov vo vedomostných súťažiach a olympiádach. 
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d) Príloha č. 4 – Žiadosť o poskytnutie štipendia na podporu žiakov vstupujúcich  

do systému duálneho vzdelávania. 

 

3. VZN TTSK č. 49/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom TTSK dňa 19.06.2019 

uznesením č. 219/2019/11.  

 

4. Týmto VZN TTSK sa ruší VZN TTSK č. 14/2008 o poskytovaní štipendií z rozpočtu 

TTSK na podporu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (župné 

štipendiá). 

 

5. Kontrola dodržiavania tohto VZN TTSK bude vykonávaná na základe písomného 

poverenia predsedu.  

 

6. VZN TTSK č. 49/2019 o poskytovaní štipendií z rozpočtu Trnavského samosprávneho 

kraja na podporu žiakov stredných škôl na území TTSK (župné štipendiá) nadobúda 

účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia. 

 

 

V Piešťanoch, 19. júna 2019 

 

 

 

    Mgr. Jozef Viskupič, v.r. 

  predseda  

      Trnavského samosprávneho kraja 
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                                Príloha č. 1 k VZN TTSK č. 49/2019     

 

Žiadosť                 
o poskytnutie štipendia z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu žiakov 

v sociálnej núdzi 

 
Informácie o žiakovi : 

Meno: Priezvisko: 

Dátum narodenia:  

  Adresa trvalého bydliska žiadateľa : 
Ulica, číslo domu : Obec (mesto) : PSČ: 

Informácie o zákonnom zástupcovi žiaka, ak žiak nie je plnoletý : 

Meno: Priezvisko: 

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého bydliska žiadateľa : 
Ulica, číslo domu : Obec (mesto) : PSČ: 

 

 
 

Informácie o zákonnom zástupcovi žiaka, ak žiak nie je plnoletý : 

Meno: Priezvisko: 

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého bydliska žiadateľa : 
Ulica, číslo domu : Obec (mesto) : PSČ: 

Informácie o škole, na ktorej žiak študuje v systéme duálneho vzdelávania: 

Názov školy : 

Adresa školy : 
Ulica, číslo domu :                                  Obec (mesto) : PSČ: 

Riaditeľ školy : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dolupodpísaný plnoletý žiak / zákonný zástupca (v prípade ak žiak nie je plnoletý) sa svojim podpisom 
zaväzujem, že bezodkladne písomne ohlásim všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie 
štipendia, vrátim  štipendium poskytnuté na základe  nepravdivých údajov, rozhodujúcich pre poskytnutie 
štipendia.                

 ––––––––––––––––––––––––                               ––––––––––––––––––––––– 

     Podpis žiaka/zákonného zástupcu                                                          Podpis žiaka/zákonného zástupcu 

 
 
 V....................................................dňa...................... 

                                                                          ––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                                         Pečiatka a podpis riaditeľa  
Prílohy : 
1. Zdôvodnenie a odporúčanie žiadosti riaditeľom školy 

2. Doklady preukazujúce stav sociálnej núdze a výsledkovžiaka 
3. Informácia k ochrane osobných údajov 

 

Dátum podania žiadosti: Školský rok : 
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Príloha č. 2 k VZN TTSK č. 49/2019 
 

Návrh                                             
na poskytnutie štipendia z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu 

talentovaných žiakov v oblasti športu    

 
Informácie o žiakovi : 

Meno: Priezvisko: 

Dátum narodenia:  

  Adresa trvalého bydliska žiadateľa : 
Ulica, číslo domu : Obec (mesto) : PSČ: 

Informácie o zákonnom zástupcovi žiaka, ak žiak nie je plnoletý : 

Meno: Priezvisko: 

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého bydliska žiadateľa : 
Ulica, číslo domu : Obec (mesto) : PSČ: 

 

 
 

Informácie o zákonnom zástupcovi žiaka, ak žiak nie je plnoletý : 

Meno: Priezvisko: 

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého bydliska žiadateľa : 
Ulica, číslo domu : Obec (mesto) : PSČ: 

Informácie o škole, na ktorej žiak študuje v systéme duálneho vzdelávania: 

Názov školy : 

Adresa školy : 
Ulica, číslo domu :                                  Obec (mesto) : PSČ: 

Riaditeľ školy : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dolupodpísaný plnoletý žiak / zákonný zástupca (v prípade ak žiak nie je plnoletý) sa svojim podpisom 
zaväzujem, že bezodkladne písomne ohlásim všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie 
štipendia, vrátim  štipendium poskytnuté na základe  nepravdivých údajov, rozhodujúcich pre poskytnutie 
štipendia.                

 ––––––––––––––––––––––––                                  ––––––––––––––––––––––– 

     Podpis žiaka/zákonného zástupcu                                                                   Podpis žiaka/zákonného zástupcu 
 
 V....................................................dňa............................ 

                                                                             ––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                                            Pečiatka a podpis riaditeľa školy 

 

Prílohy : 
1.Návrh - zdôvodnenie, odporúčanie riaditeľa školy  

2.Doklad o preukázaní mimoriadnych výsledkov žiaka  
3. Informácia k ochrane osobných údajov       

Dátum podania žiadosti: Školský rok : 



Príloha č. 3 k VZN TTSK č. 49/2019 

 

Návrh 
na poskytnutie štipendia z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu 

mimoriadnych výsledkov žiakov vo vedomostných súťažiach a olympiádach    

 
Informácie o žiakovi : 

Meno: Priezvisko: 

Dátum narodenia:  

  Adresa trvalého bydliska žiadateľa : 
Ulica, číslo domu : Obec (mesto) : PSČ: 

Informácie o zákonnom zástupcovi žiaka, ak žiak nie je plnoletý : 

Meno: Priezvisko: 

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého bydliska žiadateľa : 
Ulica, číslo domu : Obec (mesto) : PSČ: 

 

 
 

Informácie o zákonnom zástupcovi žiaka, ak žiak nie je plnoletý : 

Meno: Priezvisko: 

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého bydliska žiadateľa : 
Ulica, číslo domu : Obec (mesto) : PSČ: 

Informácie o škole, na ktorej žiak študuje v systéme duálneho vzdelávania: 

Názov školy : 

Adresa školy : 
Ulica, číslo domu :                                  Obec (mesto) : PSČ: 

Riaditeľ školy : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dolupodpísaný plnoletý žiak / zákonný zástupca (v prípade, ak žiak nie je plnoletý) sa svojim podpisom 
zaväzujem, že bezodkladne písomne ohlásim všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie 
štipendia, vrátim  štipendium poskytnuté na základe  nepravdivých údajov, rozhodujúcich pre poskytnutie 
štipendia.                

 ––––––––––––––––––––––––                                  ––––––––––––––––––––––– 

     Podpis žiaka/zákonného zástupcu                                                                   Podpis žiaka/zákonného zástupcu 
 
 V....................................................dňa............................... 

                                                                             –––––––––––––––––––––– 

                                                                                                                            Pečiatka a podpis riaditeľa školy 

Prílohy : 
1.Návrh - zdôvodnenie, odporúčanie riaditeľa školy  

2.Doklad o preukázaní mimoriadnych výsledkov žiaka 

3.Informácia k ochrane osobných údajov 

Dátum podania žiadosti: Školský rok : 



 
 

Príloha č. 4 k VZN TTSK č. 49/2019 
 

Žiadosť  
o poskytnutie štipendia z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu žiakov 

ktorí vstúpili do  systému duálneho vzdelávania    

 
Informácie o žiakovi : 

Meno: Priezvisko: 

Dátum narodenia:  

  Adresa trvalého bydliska žiadateľa : 
Ulica, číslo domu : Obec (mesto) : PSČ: 

Informácie o zákonnom zástupcovi žiaka, ak žiak nie je plnoletý : 

Meno: Priezvisko: 

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého bydliska žiadateľa : 
Ulica, číslo domu : Obec (mesto) : PSČ: 

 

 
 

Informácie o zákonnom zástupcovi žiaka, ak žiak nie je plnoletý : 

Meno: Priezvisko: 

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého bydliska žiadateľa : 
Ulica, číslo domu : Obec (mesto) : PSČ: 

Informácie o škole, na ktorej žiak študuje v systéme duálneho vzdelávania: 

Názov školy : 

Adresa školy : 
Ulica, číslo domu :                                  Obec (mesto) : PSČ: 

Riaditeľ školy : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dolupodpísaný plnoletý žiak / zákonný zástupca (v prípade ak žiak nie je plnoletý) sa svojim podpisom 
zaväzujem, že bezodkladne písomne ohlásim všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie 
štipendia, vrátim štipendium poskytnuté na základe  nepravdivých údajov, rozhodujúcich pre poskytnutie 
štipendia.                

 ––––––––––––––––––––––––                                  ––––––––––––––––––––––– 

     Podpis žiaka/zákonného zástupcu                                                                   Podpis žiaka/zákonného zástupcu 

 
 
 V....................................................dňa............................ 

                                                                             ––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                                            Pečiatka a podpis riaditeľa školy 

Príloha : 

1.Kópia učebnej zmluvy 

2. Informácia k ochrane osobných údajov       

Dátum podania žiadosti: Školský rok : 



 
 

Vyjadrenie  predsedu Trnavského samosprávneho kraja : 

 
 
 
Súhlasím*            -              nesúhlasím* 
 
*nehodiace sa prečiarknite 

          

                                                           . 
 

             Mgr. Jozef Viskupič  

 predseda Trnavského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

TRNAVSKÝ   SAMOSPRÁVNY   KRAJ 
Starohájska 10, 917 01 Trnava 

Informácia k ochrane osobných údajov 

 V súvislosti s Žiadosťou o štipendium organizovaným  Trnavský samosprávny kraj, Starohájska ulica 6868/10, 
917 01 Trnava, IČO: 37836901 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám poskytujete osobné údaje obsiahnuté 
v žiadosti poskytnutí štipendia. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, 
sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce 
informácie: 

 a)   osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva Trnavský samosprávny kraj, Starohájska ulica 
6868/10, 917 01 Trnava, IČO: 37836901, zodpovednaosoba@trnava-vuc.sk  

b)   spracúvanie osobných údajov na účel poskytnutie štipendia podľa uverejnenia VZN TTSK č. 49/2019  je 
nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle 
čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

c)   osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, verejnoprávne 
orgány, orgány činné v trestom konaní.  

d)  osobné údaje získané na účel žiadosti o štipendium miesta budú uchovávané počas  a ďalších 5 rokov 
nasledujúcich po roku v ktorom nám bola Vaša žiadosť doručená. 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v súlade s požiadavkami platnej legislatívy SR, najmä Zákonom  
č. 395/2002 z.z. Zákon o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov , v ktorom sú stanovené doby 
uchovávania jednotlivých skupín osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov. Tam, kde nie sú doby 
uchovávania uvedené v Registratúrnom pláne Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ určuje dobu uchovávania 
osobných údajov, ktorá je uvedená v Zázname o spracovateľských činnostiach. 

e)  dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa 
dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti 
spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 

f)   poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom 
je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle 
čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený 
účel znemožňuje účasť na výberovom konaní, 

g)  osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 
v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Prenos do tretích krajín a medzinárodných 
organizácií sa nevykonáva. 

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom 
e-mailovej adresy zodpovednaosoba@trnava-vuc.sk  Ďalšie informácie o právach a povinnostiach dotknutej 
osoby sú na webovej stránke Trnavského samosprávneho kraja, sekcia Osobné údaje https://www.trnava-
vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov. 

Doplňujúca nepovinný súhlas ohľadne zverejnenia údajov: 
 
Súhlasím na zverejnenie osobných údajov pre štatistické účely na webovom sídle Trnavského samosprávneho 
kraja vo forme:  meno, priezvisko, názov školy. 
 
Súhlasím  /  Nesúhlasím  * Nehodiace sa prečiarknite 
Podpis dotknutej osoby alebo zákonného zástupcu (pod 16 rokov ) pre zverejnenie údajov:  ______________ 
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