
Stredoškolské štipendia v školskom roku 2022/2023. 
Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium a iné nepeňažné plnenia a Vyhlášky MŠVVaŠ 
SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole. 

Kritériami na poskytnutie sociálneho štipendia sú celkové hodnotenia žiaka na vysvedčení za 
predchádzajúci polrok prospel a  

a) skutočnosť, že neplnoletý žiak sa spoločne posudzuje s osobami, 
1. ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi alebo 
2. u ktorých jedna dvanástina príjmu zohľadneného 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, alebo 

b) skutočnosť , že plnoletý žiak alebo účastník výchovy a vzdelávania 
1. nie je spoločne posudzovaný s inými osobami a poskytuje sa mu dávka v hmotnej núdzi 

a príspevky k dávke v hmotnej núdzi alebo 
2. u ktorého 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 sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby. 
 

I. Postup žiaka: 
- žiak si vyzdvihne Žiadosť o štipendium v kancelárii školy 
- žiak, alebo jeho zákonný zástupca  vyplní žiadosť podľa predtlače 
- k vyplnenej žiadosti o štipendiu priloží kópiu vysvedčenia za predchádzajúci polrok školského 

roka, na ktorý sa žiadosť o priznanie sociálneho vysvedčenia vzťahuje 
- k žiadosti priloží potvrdenia podľa toho, či má nárok na štipendium z titulu hmotnej núdze, 

alebo z titulu životného minima 
- kompletnú žiadosť o poskytnutie štipendia odovzdá v kancelárii školy. 

 
II. Výška štipendia 

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky 
životného minima nezaopatreného dieťaťa (107,03), teda v školskom roku 2022/2023 je:  
a) 53,52 EUR - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného 

minima, 
b) 37,47 EUR  -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % 

výšky životného minima,  
c) 26,76 EUR - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,0  vo výške 25 % výšky životného 

minima.  
Ak je žiak hodnotený z povinných vyučovacích predmetov inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu 
v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo výške 35 % sumy životného minima 
nezaopatreného dieťaťa – 37,47 EUR. 


