
Stredoškolské štipendia v školskom roku 2021/2022. 
Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 štipendium. 

I. Nárok na stredoškolské štipendium má študent vtedy, keď: 
a) Rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a žiak sa 

posudzuje spolu s nimi. 

Žiak predloží doklad z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  o poberaní dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

b) Rodičia sú zamestnaní, ale z dôvodu nízkeho príjmu, alebo je zamestnaný iba jeden a ich 
priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok je najviac vo výške životného 
minima. 

Žiak predloží doklady o príjme spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok, podľa 
toho, ktoré príjmy alebo dávky poberal: 

- Potvrdenie od zamestnávateľa o čistej mzde zo závislej činnosti 
- U podnikateľov doklad z daňového úradu, výpis na účely priznania štipendia 
- Doklad o výške prídavkov 
- Doklad o dávkach sociálneho poistenia, dôchodky, dávky v nezamestnanosti, nemocenské, 

materské, ošetrovné a ost. 
- Dávky a príspevky v hmotnej núdzi, 
- Rodičovský príspevok, zaopatrovací príspevok, peňažný príspevok za opatrovanie 
- Rozhodnutie súdu o výške výživného na deti 
- Dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa) 
- Ďalšie doklady podľa druhu príjmu. 

Platné životné minimum: 
218,06 EUR mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 
152,12 EUR mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 
99,56 EUR mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa. 
 
Životné minimum sa vypočíta sčítaním súm životného minima podľa počtu posudzovaných 
osôb v domácnosti, napr. otec + mama + jedno dieťa= 218,06 +152,12 + 99,56 = 469,74 EUR, 
t. j. životné minimum posudzovaných osôb je 469,74 EUR,  príjem domácnosti na základe 
predložených dokladov, aby vznikol nárok na štipendium z titulu životného minima musí byť 
nižší alebo rovný 469,74 EUR mesačne. 
 

II. 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 posledného vysvedčenia 
- 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. 

 
 
 



 
III. Výška štipendia 

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky 
životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:  
a) 49,78 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima  

(99,56 EUR),  
b) 34,85 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky 

životného minima,  
c) 24,89 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky 

životného minima.  
 


