
SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ v školskom roku 2022/2023  
 

Poskytovanie stredoškolských sociálnych štipendií sa realizuje podľa § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove                        
a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 o strednej škole.  
Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok v období školského vyučovania;                             
t. j. od 1. septembra 2022 do 30. júna 2023. 
Žiakovi posledného ročníka strednej školy sa štipendium vypláca naposledy za mesiac, v ktorom prestane byť žiakom 
strednej školy. 
 

Sociálne štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom 
neplnoletého žiaka od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o priznanie sociálneho 
štipendia. Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia platí vždy na príslušný školský rok. 
Tlačivo „Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia“, príp. bližšie informácie poskytne p. Monika Kicová osobne 
alebo telefonicky na čísle 056/652 10 20.  
Korektne vypísanú žiadosť je potrebné doručiť riaditeľovi školy, ktorý vydá rozhodnutie o priznaní, príp. nepriznaní 
sociálneho štipendia.  
 

Kritériá poskytnutia sociálneho štipendia: 
1) celkové hodnotenie žiaka na vysvedčení za predchádzajúci polrok prospel a 
2) skutočnosť, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami, 

 ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (štipendium priznané z titulu 
hmotnej núdze) alebo  

 u ktorých jedna dvanástina príjmu zohľadňovaného na účely určenia súm životného minima za kalendárny rok 
predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške súčtu súm životného 
minima spoločne posudzovaných osôb (štipendium priznané z titulu životného minima) alebo 
 

Podmienkou poskytnutia štipendia je písomný záväzok žiadateľa, že 
 bez zbytočného odkladu písomne oznámi 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 na poskytnutie štipendia.  
 

Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich na priznanie štipendia, zmena sa uskutoční, ak je 
a) v prospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola oznámená najneskôr                                  

v nasledujúcom kalendárnom mesiaci; po uplynutí tejto lehoty od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola 
zmena oznámená,  

b) v neprospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
nastala zmena. 

 

Štipendium sa neposkytuje 
 žiakovi, ktorý bol podmienečne vylúčený, 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,  

 žiakovi, ktorý opakuje ročník, 
 ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov alebo za obdobie, v ktorom nastala taká zmena 

skutočností rozhodujúcich na poskytovanie štipendia, ktoré majú za následok nesplnenie podmienok na jeho 
poskytovanie. 

VÝŠKA SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA 

Sociálne štipendium, priznané riaditeľom školy, sa poskytuje mesačne v období školského vyučovania. Výška štipendia 
závisí od priemerného prospechu žiaka v predchádzajúcom polroku školského vyučovania.  
Nezaokrúhlený priemerný prospech:  
 žiaka sa vypočíta ako priemer klasifikačných stupňov z povinných vyučovacích predmetov uvedených  na 

vysvedčení za polrok školského roka predchádzajúci polroku školského roka, na ktorý sa žiadosť   o priznanie 
sociálneho štipendia vzťahuje, 

 žiaka prvého ročníka sa vypočíta podľa klasifikačných stupňov z jednotlivých povinných vyučovacích predmetov 
vysvedčenia zo základnej školy, ktorú naposledy navštevoval, za druhý polrok predchádzajúceho školského roka. 

Priemerný prospech žiaka za predchádzajúci polrok Výška sociálneho štipendia  
v školskom roku 2022/2023 

                       do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima, 53,52 € 
horší ako 2,0 do 2,5 vrátane, vo výške 35 % výšky životného minima 37,47 € 
horší ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo výške 25 % výšky životného minima 26,76 € 



Štipendium priznané z titulu HMOTNEJ NÚDZE 
 

Prílohy k žiadosti: 
1) Kópia vysvedčenia (overená riaditeľom školy) za predchádzajúci školský rok alebo polrok.  
2) Potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi - aktuálny doklad z ÚPSVaR o tom, že: 

 neplnoletý žiak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky 
k dávke v hmotnej núdzi alebo  

 plnoletý žiak nie je spoločne posudzovaný s inými osobami a poskytuje sa mu dávka v hmotnej núdzi 
a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. 

 
 

Štipendium priznané z titulu ŽIVOTNÉHO MINIMA 
 

Sumy životného minima sa  podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, 
upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku a v školskom roku 2022/2023 majú nasledovné hodnoty: 
 
 
 
 
 
  

 

Výpočet životného minima: 

    S1 – životné minimum jednej plnoletej osoby 
    S2 – životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osoby 
    SD – životné  minimum zaopatreného neplnoletého dieťaťa alebo nezaopatreného dieťaťa 

Príklad výpočtu životného minima štvorčlennej rodiny (rodičia + dve deti): 
  

 
 
 

 

Prílohy k žiadosti: 

1) Kópia vysvedčenia (overená riaditeľom školy) za predchádzajúci školský rok alebo polrok.  

2) Doklady o počte nezaopatrených a počte zaopatrených neplnoletých detí: 
 aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní rodinných prídavkov, potvrdenie o poberaní 

invalidného dôchodku, ktorý bol priznaný neplnoletému zaopatrenému dieťaťu, 
 iné doklady (napr. potvrdenia škôl o dennom štúdiu súrodencov).   

 

3) Doklady o príjme posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok: 
 potvrdenie zamestnávateľov o čistej mzde zo závislej činnosti, 
 doklad z daňového úradu – Výpis na účely priznania stredoškolského sociálneho štipendia, 
 dávky sociálneho poistenia: dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné ..., 
 dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, 
 prídavky na deti, daňový bonus, rodičovský príspevok, peňažný príspevok za opatrovanie, 
 rozhodnutia súdu, napr. výživné, 
 sociálne dávky pre dieťa v pestúnskej starostlivosti alebo v náhradnej osobnej starostlivosti (príspevok na 

úhradu potrieb dieťaťa, peňažný príspevok dieťaťu v náhradnej osobnej starostlivosti ...), 
 iné doklady. 

 

4) Doklady o spoločne posudzovaných osobách: 
 rozhodnutia o náhradnej starostlivosti, 
 úmrtný list, 
 doklad o tom, že osoba je nezvestná ... 

 

5) Iné doklady na priznanie štipendia. 
 

Sumy životného minima v prípade ak ide o 

234,42 € jednu plnoletú fyzickú osobu 
163,53 € ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu 
107,03 € zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa 

   ŽIVOTNÉ MINIMUM  =  S1  + S2  +  n . SD 

      n – počet zaopatrených neplnoletých detí alebo nezaopatrených detí 
 

      234,42    +   163,53   +    107,03  +  107,03  =                   612,01 €  
         otec     +    matka    +   1.dieťa  +  2.dieťa  = mesačné životné minimum  


