
ŠTIPENDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2018 / 2019 
 
Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245 / 2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školského zákona), podľa§ 149 Štipendium. 
 
Štipendium možno poskytnúť žiakovi denného štúdia strednej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami: 

1. Ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi 
2. U ktorých 1/12-ina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada 

o štipendium, je najviac vo výške životného minima. 
 

Čo sa považuje za príjem :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 v pestúnskej starostlivosti, 
odmena pestúna, peňažný príspevok za opatrovanie a iné. 
 
Žiadosť podaná do 31. 12. 2018 – potrebné doklady za kalendárny rok 2017 
Žiadosť podaná od 01. 01. 2019 – potrebné doklady za kalendárny rok 2018 
 

Životné minimum 
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo 
úhrn súm: 
 

 205,07  € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu 
 143,06 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 
 93,61 € mesačne, ak ide o nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté dieťa 

 
 
Výška štipendia 

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a 
od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2018/2019 je: 

a) 46,81 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50% výšky životného minima, 

 
b) 32,77 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane, vo výške 35% výšky 

životného minima, 

 

c) 23,41 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo výške 25% výšky 

životného minima. 

 

Vybavenie štipendia :  

 žiadosť o štipendium si vyzdvihnite v kancelárii hospodárky školy 

 vyplňte žiadosť  – časť 1 až 5 

 doložte  všetky potrebné potvrdenia, ktoré musia byť vystavené v rovnakom 

mesiaci , v ktorom si študent žiadosť podáva 

 pri platbe na účet vypísať súhlas o platbu  

 kompletnú žiadosť o poskytnutie štipendia odovzdať hospodárke školy 

 

Všetky potrebné informácie Vám rada poskytnem v kancelárií a na 

telefónnych číslach  051/7732701 kl. 110, 0948 883 685. 

 

Mária Palčová – hospodárka školy 



 


