
Nedostatočne obsadené študijné a 
učebné odbory/link/

Usmernenie  3c/2022 o pravidlách 
poskytovania župného štipendia, BK a 

ubytovania pre nedostatočne obsadené učebné 
a študijné odbory

pre SOŠ podľa zverejneného zoznamu NOO

DUÁLNE 
VZDELÁVANIE  
V TRNAVSKEJ ŽUPE

https://osam.trnava-vuc.sk/OSamApi/fileDownloadEUT/7376db3b-5da0-4ff5-812f-2ff8806197a4


Úvod

• Za nedostatočne obsadené učebné a študijné odbory / ďalej len „NOO“/ sa považujú odbory,
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,

• podpora NOO sa týka len škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK,

• benefity sa poskytujú žiakom prvých a druhých ročníkov.

• Výber a schválenie odborov NOO navrhla a schválila Krajská rada pre odborné vzdelávanie a
prípravu/KROV/. Materiál z KROV bol predložený zastupiteľstvu, ktoré zasadalo v decembri
2021.
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Zoznam nedostatočne obsadených učebných a študijných odborov: 

Odbor Škola Mesto školy 
3152 H krajčír  - dámske 

odevy
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6 Gbely

2860 K chemik operátor Stredná odborná škola chemická, Nerudova 13 Hlohovec

4228 M záhradnícka 

výroba a služby

SPOJENÁ ŠKOLA Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná 

odborná škola záhradnícka, Rakovice 25
Rakovice

5361 M praktická sestra, 

od 1.10.2021 

zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola - Egészségugyi Középiskola, Športová 349/34
Dunajská 

Streda

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1 Skalica

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6 Trnava

2433 H obrábač kovov                                           
Stredná odborná škola technická s VJM, Kračanská cesta 1240/36

Dunajská 

Streda

Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29 Skalica

4210 M 04 

agropodnikanie -

farmárstvo

SPOJENÁ ŠKOLA Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná 

odborná škola záhradnícka, Rakovice 25
Rakovice

SPOJENÁ ŠKOLA - Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím 

jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola a Stredná športová 

škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű

Sportgimnázium

Dunajská 

Streda

3661 H murár

Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským -

Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1

Dunajská 

Streda

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6 Trnava
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Benefity pre žiakov nedostatočne obsadených učebných a
študijných odborov (NOO)

• župné štipendium

• autobusové karty (BK)

• bezplatné ubytovanie na internáte 
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Benefit pre žiakov NOO – štipendium

Nárok na štipendium majú žiaci stredných odborných škôl, ktorí:

• sú žiakmi prvých a druhých ročníkov

• Podajú si žiadosť o župné štipendium najneskôr do konca októbra v školskom roku, v ktorom žiak začal navštevovať

prvý ročník strednej školy.

Výška štipendia, dĺžka a termín vyplácania:

• výška štipendia je 50 € mesačne,

• poskytuje sa spätne v plnej výške, aj za neúplný mesiac,

• poskytuje sa max. 10 x ročne,

• po schválení žiadosti bude štipendium poslané do 28-meho dňa v mesiaci za obdobie uplynulého mesiaca,

• štipendium sa vypláca na účet uvedený v žiadosti

• Štipendium nebude schválené žiakom, ktorí si požiadajú o duálne štipendium,

• TTSK vypláca len 1 štipendium !
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Benefit pre žiakov NOO – štipendium – VZN 75/2021 /link/

Nárok na štipendium zaniká ak žiak :

• opakuje ročník,

• má zníženú známku zo správania,

• ak prestúpi na iný učebný alebo študijný odbor, ktorý nie je nedostatočne obsadený alebo prestúpi na inú
strednú školu,

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

Všeobecné informácie : 

• na priznanie župného štipendia nie je právny nárok,

• v prípade, že žiak prestal spĺňať podmienky poskytovania štipendia, je povinný vrátiť neoprávnene poskytnuté 
štipendium Trnavskému samosprávnemu kraju,

• zoznam NOO sa každoročne zverejňuje na webovej stránke TTSK po prerokovaní v KROV  do konca kalendárneho 
roka, ktorý predchádza školskému roku, na ktorý sa zoznam odborov vzťahuje,

• ak bol NOO zverejnený v jednom roku, žiaci majú nárok na štipendium v prvom a druhom ročníku aj prípade, že v 
nasledujúcom zverejnení sa predmetný odbor nenachádza.
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Benefity pre žiakov NOO –BUS karty

• BUS karty slúžia na cestovanie žiakov prímestskou dopravou,

• môžu jazdiť aj cez víkendy a sviatky v mesiacoch od 1.9. do 30.6.,

• o bezplatné cestovanie môžu žiaci využívať v prvom a druhom ročníku,

• O BUS kartu pre žiaka požiada SOŠ v tabuľke 3c/2022

Spôsob uplatnenia nároku žiaka na BUS kartu :

• škola vyznačí v tabuľke 3c zoznam žiakov, ktorí prejavili záujem o BUS kartu,

• pri každej zmene, je treba údaje v 3c tabuľke vyznačiť červenou farbou a poslať v pondelok na ODVaRV

(pri každej zmene),

• ak žiak stratil nárok na BUS kartu bude mu okamžite zablokovaná.
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Proces prideľovania kariet : 

SOŠ uzatvorí s TransData s.r.o. zmluvu o spolupráci bez poplatkov /ak ju už nemá/. Kontakt na TD pre uzatvorenie zmluvy info@transdata.sk,
https://www.transdata.sk/sk/kontakt, 

• SOŠ zašle na ODVaRV tabuľku 3c s údajmi žiakov, ktorí majú záujem o vydanie BUS karty (meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia,
ročník),

• ODVaRV objedná BUS karty,

• ODVaRV zašle BUS karty na SOŠ, alebo doručí na adresu žiaka v prípade dištančnej formy štúdia,

• BUS karty v druhom ročníku budú žiakom automaticky aktivované. V prípade, ak by BUS karta po aktivácii nefungovala, žiak navštívi
akéhokoľvek dopravcu v blízkosti SOŠ alebo bydliska a BUS karta mu bude skontrolovaná /personalizovaná/.

• pri vydaní novej BUS karty, nie je nutné kartu personalizovať na predajnom mieste dopravcu,

• náklady na personalizáciu BUS karty znáša stredná škola, ktorá môže žiadať od žiaka náklady spojené s vydaním karty, blokovaním BUS
karty alebo vydaním duplikátu BUS karty. Náklady sa pohybujú v rozmedzí 4 - 5 €,

• nákup a čipovanie BUS karty hradí TTSK,

• BUS karta funguje ako čipová karta, po nastúpení do autobusu žiak oznámi vodičovi, kam cestuje, vodič zvolí tarifné pásmo a žiak priloží
BUS kartu. Bude mu vydaný lístok s 0 hodnotou.

• dopravcovia, ktorí akceptujú BUS karty a pokrývajú celé územie Trnavského kraja sú: ARRIVA Trnava a.s., SAD Dunajská Streda a SKAND
Skalica s.r.o.

• s uvedenými dopravcami je možné cestovať aj mimo kraja.

https://www.transdata.sk/kontakt


Postup pri vydávaní, prolongácií, strate, znehodnotení, nefunkčnosti, 
krádeži a zablokovaní BUS karty : 

➢ v prípade nefunkčnosti BUS karty navštívi žiak najbližšie obchodné miesto ktoréhokoľvek dopravcu a oznámi číslo spoja a čas (dopravca
chybu odstráni,

➢ ak sa nepodarí odstrániť nefunkčnosť u dopravcu a naďalej BK nefunguje SOŠ informuje ODVaRV.

➢ v prípade straty alebo znehodnotenia BUS karty žiak postupuje nasledovne:

• nahlási stratu BUS karty SOŠ a zároveň požiada o vydanie náhradnej BUS karty,

• SOŠ požiada ODVaRV o blokáciu stratenej BUS karty a požiada o vydanie duplikátu,

• nová BUS karta bude zaslaná na SOŠ, v prípade dištančnej formy štúdia zašle ODVaRV duplikát BUS karty priamo žiakovi na adresu.

➢ BUS karta bude zablokovaná v prípade, ak:

• už nie je žiakom SOŠ,

• prerušil štúdium,

• prestúpil na iný odbor, ktorý nie je NOO.



Bezplatné ubytovanie na internáte

• Výška finančných prostriedkov je štvrťročne refundovaná zo strany TTSK za bezplatné ubytovanie žiaka NOO a zodpovedá

plnej výške príspevku za ubytovanie na internáte. Výšku poplatku tak ako doteraz si stanovuje riaditeľ internátu v

zmysle dodatku č.4 k VZN 17/2008 /link/. Ostatné ustanovenia VZN TTSK č. 17/2008 v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3

zostávajú nezmenené.

• župné ubytovanie je poskytované žiakom na 13 internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK,

• výška mesačného príspevku v školskom internáte na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiakov

v školskom internáte je 0 € pre žiaka,

• uvedený príspevok platí len počas obdobia školského vyučovania september až jún,

• bezplatné ubytovanie sa týka žiakov prvých a druhých ročníkov.

Nárok na ubytovanie žiaka zaniká, ak:

• ukončí štúdium,

• opakuje ročník,

• má zníženú známku zo správania,

• zanikne nárok na ubytovanie v internáte,

• sa zmení učebný alebo študijný odbor na odbor, ktorý nie je nedostatočne obsadeným učebným alebo študijným odborom - v

prípade žiaka uvedeného v bode 1 písm. b) tohto článku,
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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, Rakovice 25, 92208 Rakovice

3. Školský Internát ako súčasť  Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany

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

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

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

7. Školský internát ako súčasť SOŠ podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tóta 31/5, 905 01 Senica

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

9. Školský internát ako súčasť Strednej priemyselnej škole stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 2798/7,
917 08 Trnava

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

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

12. Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Rakovice 25, 92208 Rakovice



Oznamovacia a doručovacia povinnosť strednej školy a internátu

Oznamovacia a informačná povinnosť strednej školy oznámiť bezodkladne na ODVaRV skutočnosti najmä ak:

• žiak prestal byť žiakom NOO,

• žiak ukončí štúdium,

• žiak opakuje ročník,

• žiak má zníženú známku zo správania,

• ostatné zmeny, najmä zmenu mena, bydliska a pod.,

• stredná škola oznámi skutočnosti, ktoré majú vplyv na poskytovanie benefitov vždy do 5-teho dňa v mesiaci,

• do tabuľky len dopĺňať mená nových žiakov, starí zostávajú v tabuľke

• SOŠ si určí koordinátora, ktorý bude komunikovať s ODVaRV a zasielať na spracovanie ODVa RV

• Tabuľka 3c/2022 bude školám zaslaná v priebehu mesiaca august.

Oznamovacia povinnosť internátu :

• ak žiak spĺňa podmienky na bezplatné ubytovanie, riaditeľ internátu kontaktuje ODVaRV a poskytne mu informácie o
žiakovi prostredníctvom emailu (dual@trnava-vuc.sk): meno, názov školy, ktorú navštevuje, ročník štúdia,

• ODVaRV odsúhlasí, resp. neodsúhlasí bezplatné ubytovanie na internáte,

• platba za ubytovanie žiakov bude prebiehať štvrťročne, prvý krát v mesiaci január.
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Žiadosť o poskytnutie štipendia NOO /link/

https://osam.trnava-vuc.sk/OSamApi/fileDownloadEUT/d603ea61-bec8-4dc8-b67d-0d90411765e3




Rozdiel medzi nedostatočne obsadeným učebným a študijným 
odborom a nedostatkovým odborom 

Nedostatočne obsadené učebné a študijné odbory - NOO

• NOO sa prehodnocujú a zverejňujú každý rok, do konca kalendárneho roka 
predchádzajúceho školskému roku, na ktorý sa NOO vzťahujú

• NOO sa schvaľujú na 2 roky / prvý a druhý ročník/

• NOO sú  definované, schvaľované a vyplácané na základe VZN TTSK č. 75/2021 

• výška motivačného štipendia zatiaľ nezávisí od prospechu žiaka

• Zaniká ak : 

❖ ukončí štúdium, 

❖ opakuje ročník,

❖ má zníženú známku zo správania,

❖ zanikne nárok na ubytovanie v internáte,

❖ sa zmení učebný alebo študijný odbor na odbor, ktorý nie je nedostatočne 
obsadeným učebným alebo študijným odborom - v prípade žiaka uvedeného v bode 
1 písm. b) tohto článku,

Nedostatkové odbory /link/

• Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom
absolventov pre potreby trhu boli vytvorené v súlade s ustanovením § 29 ods. 2
zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z., podľa ktorého ministerstvo
školstva v spolupráci s inštitúciami podľa § 28 ods. 2 vypracúva najmenej raz za tri
roky v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri tvorbe zoznamov postupovalo
podľa Smernice č. 55/2019 o postupe pri tvorbe zoznamov študijných odborov a
učebných odborov https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-
v-roku-2019/. Podľa § 29 ods. 4 zákona boli zoznamy prerokované a odporučené na
schválenie Radou vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

• Zoznamy nadobúdajú účinnosť od 1. 9. 2020 a nevzťahujú sa na ročníky žiakov, ktorí
začali štúdium pred 1. septembrom 2020.

• nedostatkové odbory sa prehodnocujú najmenej raz za tri roky

• sú financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

• Štipendium za nedostatkové odbory sa vypláca prostredníctvom školy

• výška motivačného štipendia závisí od prospechu žiaka

https://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace-31-januar-2020/
https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2019/


Záver - zhrnutie 

• benefity pre žiakov NOO – župné štipendium, bezplatné cestovanie - BUS karty, bezplatný internát,

• POZOR – na BUS KARTU sa nesmú vložiť peniaze, pretože sa karta poškodí a peniaze nebudú vrátené,

• benefity sa týkajú žiakov 1. a 2. ročníka, 

• zber údajov prestredníctvom 3c Tabuľky

• každú zmenu treba hlásiť do 5 dňa v mesiaci elektronicky emailom na dual@trnava-vuc.sk, alebo Fabasoftom.

• otázky k benefitom NOO zasielať na dual@trnava-vuc.sk



Ďakujeme za pozornosť
Kolektív ODV a RV - Mgr. Dagmara Mastelová, PhD., Mgr. Zuzana Zvolenská, Ing. Monika Patalášová, 
Mgr. Adela Klimešová a Ing. Jana Grychniková

dual@trnava-vuc.sk 033 5559423, 425

mailto:dual@trnava-vuc.sk

