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Nedostatočne obsadené učebné a študijné odbory  

Informácie k benefitom v NOO pre rodičov a žiakov 1. ročníkov škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TTSK.  

 
Benefity pre žiakov v nedostatočne obsadených učebných a študijných odboroch (ďalej len „NOO“): 
 
❖ Župné štipendium 

❖ Bezplatné cestovanie - BUS karta 

❖ Bezplatné ubytovanie na internáte 

 
❖ Župné štipendium 

 
1) Nárok na štipendium majú žiaci stredných odborných škôl, ktorí:  

a) sú žiakmi prvých a druhých ročníkov stredných odborných škôl,  
b) si podajú žiadosť o župné štipendium v lehote určenej na podanie žiadosti, t.j. najneskôr do konca októbra 

v školskom roku, v ktorom žiak začal navštevovať prvý ročník strednej školy. 
 

2) Výška štipendia, dĺžka a termín vyplácania:  
a) výška štipendia je 50 € mesačne, pokiaľ nebude stanovené inak, 
b) poskytuje sa spätne v plnej výške, aj za neúplný mesiac, 
c) poskytuje sa len v mesiacoch, kedy žiak navštevuje školu, teda max. 10 x ročne, 
d) po schválení žiadosti bude štipendium poukázané do 28-teho dňa v mesiaci za obdobie uplynulého mesiaca 

len na účet uvedený v žiadosti. 
 
3) Nárok na štipendium zaniká: 

a) ak žiak opakuje ročník, 
b) ak má žiak zníženú známku zo správania, 
c) ak prestúpi na iný učebný alebo študijný odbor, ktorý nie je nedostatočne obsadený alebo prestúpi na inú 

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

4) Povinnosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka: 
Žiadateľ – štatutárny zástupca alebo plnoletý žiak -  je povinný bezodkladne informovať riaditeľa školy a Úrad TTSK 
o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na existenciu podmienok poskytovania štipendií najmä:  
a) zmenu bydliska alebo mena,  
b) prestup na inú školu, 
c) zmenu čísla bankového účtu, 
d) zmenu zákonného zástupcu alebo kontaktných údajov, 
e) zmena zdravotnej spôsobilosti, 
f) bezodkladne informovať Úrad TTSK o iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na vyplácanie župného 

štipendia. 
 

5) Všeobecné informácie:  
a) na priznanie župného štipendia nie je právny nárok, 
b) v prípade, že žiak prestal spĺňať podmienky poskytovania štipendia, je povinný vrátiť neoprávnene poskytnuté 

štipendium Trnavskému samosprávnemu kraju. 
 

❖ BUS karta 
 

BUS karta, (ďalej len BK“) slúži na cestovanie žiakov prímestskou autobusovou dopravou. Platnosť nie je obmedzená 
ani cez víkendy a sviatky v mesiacoch školského vyučovania. Počet jázd alebo kilometrov je taktiež bez obmedzenia. 
Nárok na bezplatné cestovanie formou BK, majú žiaci NOO v prvom a druhom ročníku vždy, ak požiadajú o vydanie BK 
od prvého ročníka. Žiak požiada o vydanie BUS karty koordinátora na svojej škole. 
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PRAVIDLÁ používania BUS karty  
1. BK slúži na bezplatnú prímestskú prepravu žiakov v NOO pre celé územie Trnavského kraja. Nie je platná pri 

cestovaní MHD. 

2. Nárok na BK majú žiaci, ktorí študujú v nedostatočne obsadenom učebnom alebo študijnom odbore.  

3. Platnosť BK končí :  

a) ak žiak už neštuduje v nedostatočne obsadenom učebnom alebo študijnom odbore, 

b) ak už nie je žiakom školy, ktorá BK vydáva, 

c) dátumom 30.6. vrátane, 

4. BK je možné využívať počas celého roka (max. 10 mesiacov), okrem letných prázdnin. 

5. BK funguje ako čipová karta, po nastúpení do autobusu žiak oznámi vodičovi, kam cestuje, ten zvolí tarifné pásmo 

a žiak priloží BK. Bude vydaný lístok s nulovou hodnotou. 

6. Stratu, krádež a znehodnotenie BK žiak bezodkladne oznámi škole. Následne bude žiakovi BK zablokovaná a 

vydaná nová BK.  

7. BK je neprenosná, obsahuje meno, priezvisko ako aj fotografiu žiaka. 

8. Novo vydaná BK, ktorú žiaci obdržia je aktivovaná, avšak pri každoročnom predĺžení platnosti BK (v septembri 

nového školského roka) je potrebné navštíviť predajné miesto akéhokoľvek dopravcu a BK znovu aktivovať.  

9. Dopravcovia, ktorí akceptujú BK a pokrývajú celé územie Trnavského kraja  sú: ARRIVA Trnava a.s., SAD Dunajská 

Streda, SKAND Skalica s.r.o.. 

10. Nefunkčnosť BK je nutné oznámiť na  +421 33 55 59 423 alebo info.dual@trnava-vuc.sk.  

11. Je zakázané vkladať na BK hotovosť (tzv. dobíjať), pri porušení zákazu bude znášať náklady žiak (zákonný zástupca)  

a vklad nebude vrátený! 

 
 

❖ Bezplatné ubytovanie na internáte 
 

1) Župné ubytovanie je poskytované žiakom študujúcim v NOO na 13 internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. 
2) Výška mesačného príspevku v školskom internáte na čiastočnú úhradu nákladov spojených s  ubytovaním žiakov v 

školskom internáte je 0 € pre žiaka. 
3) Uvedený príspevok platí len počas obdobia školského vyučovania, t.j. od 1.9. do 30. 6. daného školského roka 

žiakom prvých a druhých ročníkov, vždy od prvého ročníka.  
4) Nárok na ubytovanie žiaka zaniká, ak: 

a) ukončí štúdium,  
b) sa zmení učebný alebo študijný odbor na odbor, ktorý nie je nedostatočne obsadeným učebným alebo 

študijným odborom, 
c) opakuje ročník, 
d) má zníženú známku zo správania, 
e) zanikne nárok na ubytovanie v internáte 
f) nedodržuje ubytovací poriadok Internátu. . 

 
Žiak študujúci v NOO informuje riaditeľa internátu, že spĺňa podmienky na bezplatné ubytovanie. 

 

Zoznam internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK: 

 

 

 Názov internátu  

1. 
Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy stavebnej s VJM, Gyulu Szabóa 1, 929 

01 Dunajská streda 

2. 
Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Námestie sv. Štefana 1 1533/3, 929 01 Dunajská 

Streda 

3. Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Rakovice 25, 92208 Rakovice 
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4. 
Školský Internát ako súčasť  Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera, Stromová 34, 921 01 

Piešťany 

5. Školský internát ako súčasť  SPŠE Piešťanoch, Brezová 2, 921 77 Piešťany 

6. Školský internát ako súčasť  SOŠ elektrotechnickej Gbeloch, Učňovská 700/6, 908 45 Gbely 

7. Školský internát ako súčasť  Strednej zdravotníckej školy , Lichardova 1, 909 01 Skalica 

8. 
Školský internát ako súčasť SOŠ podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tóta 31/5, 

905 01 Senica 

9. 
Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Sibírska 1, 917 01 

Trnava 

10. 
Školský internát ako súčasť Strednej priemyselnej škole stavebnej Dušana Samuela 

Jurkoviča, Lomonosovova 2798/7,  917 08 Trnava 

11. Školský internát ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Daxnerova 6316/6, 917 01 Trnava 

12. Školský internát ako súčasť  Športového gymnázia  J. Bottu 31, 917 87 Trnava 

 
 
Žiadosť o župné štipendium je možné stiahnuť z webovej stránky TTSK. 
 
https://www.trnava-vuc.sk 
 
Žiadosti o doplňujúce informácie k župným štipendiám adresujte na: 
 

Odbor školstva TTSK 
Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania 
Starohájska 10 
917 01 Trnava 
 
Email: info.dual@trnava-vuc.sk 
 
Telefón: 033/55 59 423 


