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                                                           Čl. 1 

                                              Úvodné ustanovenia 

 

Štipendium možno poskytnúť podľa § 149 ods. 1 školského zákona 

žiakovi denného štúdia strednej školy, ak sa spoločne posudzuje 

s osobami, 

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v 

hmotnej núdzi alebo 

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci 

kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške 

životného minima. 

 

                                                          Čl. 2 

                                    Postup pri poskytovaní štipendia 

 

(1) Štipendium sa poskytuje na základe písomnej „Žiadosti o poskytnutie 

štipendia (ďalej len„žiadosť“). Formulár žiadosti je zverejnený na webe 

školy. 

 

(2) Žiak alebo jeho zákonný zástupca predkladá žiadosť a doklady o tom, 

že sa žiak spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka 

v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 

599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená dávka 

v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi sú upravené v § 10 

až 14 citovaného zákona alebo 

- doklady, ktoré potvrdzujú príjmy spoločne posudzovaných osôb na 

účely určenia súm životného minima spolu s dokladmi, podľa ktorých sa 

určuje počet nezaopatrených a počet zaopatrených neplnoletých detí, v 

okruhu spoločne posudzovaných osôb. 

 

(3) Príjmy a započítavanie príjmov spoločne posudzovaných osôb 

ustanovujú § 3 a 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Sumy životného minima sú určené v  § 2 a 5 citovaného zákona a 

upravujú sa vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. 

Za príjem sa považuje: 

- čistý príjem zo závislej činnosti, 



- príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, 

- dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, 

nemocenské, materské, ošetrovné, 

atď.), 

- prídavok na dieťa, 

- daňový bonus, 

- zaopatrovací príspevok, 

- rodičovský príspevok, 

- výživné, 

- dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu 

potrieb dieťaťa), 

- peňažný príspevok za opatrovanie, 

- dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné 

 

Životné minimum sa určuje podľa aktuálneho stavu spoločne 

posudzovaných osôb v čase podania žiadosti o štipendium. Príjem za 

predchádzajúci kalendárny rok sa započítava len pre tie osoby, ktoré sa 

spoločne posudzovali pri určení životného minima 

(4) Problematika nezaopatrených neplnoletých detí a zaopatrených 

neplnoletých detí je ustanovená v § 3 až 6 zákona č. 600/2003 Z. z o 

prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení v znení zákona č. 485/2004 Z. z. 

 

(5) Formy náhradnej starostlivosti a vyživovaciu povinnosť rodičov voči 

deťom v prípade neúplných rodín ustanovuje druhá a tretia časť prehľadu 

zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

(6) Za doklady priložené k žiadosti o štipendium sa na účely tohto 

predpisu považujú originály alebo riaditeľom školy overené kópie. 

Čestné prehlásenia (napr. o dobrovoľnej nezamestnanosti, o neplatení 

výživného) nie sú dokladmi k žiadosti o poskytnutie štipendia. 

(7) Podmienkou poskytnutia štipendia je aj písomný záväzok žiadateľa, 

že bezodkladne písomne ohlási riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré 

by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia. Vráti štipendium 

poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov alebo 

neoznámenej zmeny skutočností, rozhodujúcich pre poskytnutie 



štipendia v súlade s § 451 až 458 Občianskeho zákonníka. Písomný 

záväzok žiadateľa je súčasťou Žiadosti o poskytnutie štipendia. 

 

(8) Následne je posúdené, či žiak spĺňa podmienky pre poskytnutie 

štipendia a určí výšku štipendia podielom zo sumy životného minima 

nezaopatreného dieťaťa alebo zaopatreného neplnoletého dieťaťa. Podľa 

§ 149 ods. 10 štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne vo výške: 

- 50 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka do 2,0   

vrátane, 

- 35 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom 

ako 2,0 do 2,5 vrátane, 

- 25 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom 

ako 2,5 do 3,5 vrátane. 

(9) Riaditeľ školy rozhodne o priznaní, výške a začiatku poberania 

štipendia. Rozhodnutie o priznaní štipendia sa vykonáva v súlade s § 5 

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. 

(10) Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný 

školský rok počas obdobia školského vyučovania. 

Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, poskytne sa 

štipendium v príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho 

mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná. Obdobie školského vyučovania 

je ustanovené v § 150 školského zákona a u žiakov posledných ročníkov 

stredných škôl môže skončiť skôr než v júni. 

 

(11) Štipendium sa neposkytuje, ak bolo priznané žiakovi na základe 

nepravdivých údajov alebo za dobu, počas ktorej nastala taká zmena 

skutočností rozhodujúcich pre poskytovanie štipendia, ktoré majú za 

následok nesplnenie podmienok na jeho poskytovanie. V súlade s 

odsekom 7 a písomným záväzkom žiadateľa, žiadateľ vráti štipendium 

poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov alebo 

neoznámenej zmeny skutočností, rozhodujúcich pre poskytnutie 

štipendia v súlade s  § 451 a 458 Občianskeho zákonníka. Škola zašle 

príslušné účtovné doklady (príjmový pokladničný doklad, výpis z banky) 

do Centra vedecko-technických informácií SR a o túto sumu zníži 

požadovanú platbu na nasledujúce obdobie alebo vrátenú sumu škola 

poukáže na účet ústavu. 



(12) Ak bolo štipendium priznané podľa §149 ods. 1 písm. b) školského 

zákona, jednou zo skutočností, ktorá môže mať vplyv na poskytovanie 

štipendia je výška príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. V januári 

mohlo dôjsť k takej zmene skutočností, ktoré majú za následok 

nesplnenie podmienok na poskytovanie štipendia. 

 

(13) Po ukončení polročnej klasifikácie žiaka, škola vykoná 

prehodnotenie výšky štipendia podľavýsledkov tejto klasifikácie. 

Zároveň žiak alebo jeho zákonný zástupca predkladá aj aktuálne 

doklady na posúdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. (doklady 

uvedené v Článku 2 Postup pri poskytovaní štipendia bod 2). 

 

(14) Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre priznanie 

štipendia, uskutoční sa zmena v súlade s § 149 ods. 8 školského 

zákona. Ak je zmena v prospech žiaka, uskutoční sa od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola oznámená najneskôr v 

nasledujúcom kalendárnom mesiaci, najneskôr do 3. dňa v mesiaci; po 

uplynutí tejto lehoty od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola 

zmena oznámená. Ak je zmena v neprospech žiaka, uskutoční sa od 

prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom 

nastala zmena. 

 

(15) Štipendiá sa vyplácajú v termínoch určených školou.  Podľa §149 

ods. 1 štipendium možno poskytnúť žiakovi, v odôvodnených prípadoch 

môže byť štipendium vyplatené rodičovi. 

Žiakom ktorí predložili podpísanú „Dohodu o poukazovaní štipendia na 

účet“ bude štipendium zaslané na zadaný účet 

 (16) Na ekonomickom oddelení sa spracujú žiadosti žiadateľov o 

štipendium, určí počet priznaných štipendií a ich výšku a na tomto 

základe určí sumu potrebnú na vyplatenie všetkých štipendií za 

príslušný mesiac. Do 5. dňa nasledujúceho mesiaca odošle ekonomické 

oddelenie do Centra vedecko-technických informácií SR, súhrnnú 

žiadosť školy o platbu za príslušný mesiac spolu s rozhodnutiami 

riaditeľa školy o priznaní štipendia, v ktorých uvedie výšku štipendia a 

začiatok poskytovania štipendia. 

(17) Vo výške tejto sumy je najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca 

škole poskytnutá na jej účet platba, pričom toto neplatí pre mesiace júl a 

august. Po vyplatení štipendií za príslušný mesiac škola zozbiera 



účtovné doklady potvrdzujúce vyplatenie štipendií a vyplní žiadosť školy 

o zúčtovanie poskytnutej platby. Uvedené účtovné doklady, vyplnenú 

žiadosť školy o zúčtovanie poskytnutej platby za príslušný mesiac a 

súhrnnú žiadosť školy o platbu na nasledujúci mesiac zašle ekonomické 

oddelenie Centru vedecko-technických informácií SR do 5. dňa v ďalšom 

mesiaci. Žiadosť školy o zúčtovanie poskytnutej platby i súhrnná žiadosť 

školy o platbu musia byť riadne opečiatkované a podpísané štatutárnym 

zástupcom školy, ktorým je riaditeľ školy. 

Riaditeľ školy nesie právnu zodpovednosť za pravdivosť údajov, ktoré 

škola uvedie v súhrnných žiadostiach o platbu a v žiadostiach o 

zúčtovanie poskytnutej platby 

(18) Riaditeľ školy má zodpovednosť za finančné škody spôsobené 

porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy o vyplácaní štipendií 

(19) Originály žiadostí žiakov spolu s dokladmi potvrdzujúcimi 

oprávnenosť poberania štipendia v stanovenej výške a originály dokladov 

týkajúcich sa vyplatených štipendií, je potrebné uchovávať po dobu 5 

rokov v sídle školy. 

 

(20) Informácie o prerušení, o zanechaní a o ukončení štúdia žiaka 

triedny učiteľ oznámi ekonomickému oddeleniu do konca mesiaca v 

ktorom nastane zmena. 

                                                        Čl. 3 

                                 Postup pri poskytovaní štipendia 

                           v prípade porušenia školského poriadku 

 

(1) Ak žiak závažne porušuje školský poriadok, napr. dosahuje 

neospravedlnenú absenciu na vyučovacích hodinách, ak v celkovom 

hodnotení nie je klasifikovaný, ak v celkovom hodnotení neprospel, ak 

dosahuje zníženú známku z hodnotenia správania, riaditeľ školy nemusí 

štipendium priznať, prípadne môže ho odňať. 

(2) Ak je žiak školy v celkovom hodnotení neklasifikovaný 

- z dôvodov dlhodobej choroby, pobytu v nemocnici, prípadne z iných 

odôvodnených príčin, štipendium bude priznané riaditeľom školy. 

- z iných neospravedlniteľných dôvodov, priznanie štipendia sa pozastaví 

do doby kým bude žiak doklasifikovaný, t. j. na obdobie 2 mesiacov. 

 

(3) Ak žiak dosiahol zníženú známku z hodnotenia správania 



- ak dosiahol hodnotenie uspokojivý (2) – pozastavuje sa priznanie 

štipendia na 1 mesiac 

- ak dosiahol hodnotenie menej uspokojivý (3) - pozastavuje sa 

priznanie štipendia na 2 mesiace 

- ak dosiahol hodnotenie neuspokojivý (4) - pozastavuje sa 

priznanie štipendia na nasledujúci školský polrok 

(4) Ak žiak dosiahol celkové hodnotenie neprospel pozastavuje sa 

priznanie štipendia na nasledujúce štvrťročné obdobie, do najbližšej 

priebežnej klasifikácie. V prípade zmeny celkového hodnotenia na 

prospel pri najbližšej priebežnej klasifikácii bude priznané štipendium. 

 

 

 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť od 01.09.2022 

 

 

 

 

 

Žilina, dňa 31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


