
USMERNENIE 
pre žiadateľov o sociálne štipendiá podľa nových predpisov 

platných od 1. 4. 2006 
 
 
Od 1. 4. 2006 sa sociálne štipendiá pre študentov vysokých škôl priznávajú 
- v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov konkrétne podľa § 96 „Štipendiá z prostriedkov štátneho 
rozpočtu”  a  

- Vyhlášky 102/2006 MŠ SR z 15. februára 2006 o priznávaní sociálneho štipendia 
študentom vysokých škôl. 

 
(1) Sociálne štipendium sa priznáva na základe splnenia stanovených podmienok študentom 

študijných programov prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa § 83 
ods. 3, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike. Sociálne štipendium prispieva na 
úhradu nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne štipendium má študent právny nárok. 

 

(2) Sociálne štipendium možno priznať len študentom prvého štúdia v každom zo stupňov 
uvedených v odseku 1, a to najviac na obdobie nepresahujúce štandardnú dĺžku štúdia. 

 

(3) Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne 
posudzovaných osôb. Hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a výška 
sociálneho štipendia sa odvodzuje zo súm životného minima určených osobitným predpisom 
(zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych 
sociálnych dávok v znení neskorších predpisov). 

 

(4) Príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium, okruh spoločne 
posudzovaných osôb, hranicu príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium, jeho výšku 
pre jednotlivé formy štúdia a ďalšie podrobnosti o priznávaní sociálneho štipendia ustanoví 
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“ 

 
V zmysle Vyhlášky 102/2006 MŠ SR (ide o vyššie uvedený právny predpis): 
 

(1) Podľa § 6 Vyhlášky si študent podáva písomnú žiadosť (formulár žiadosti je na webovej 
stránke fakulty). 

 

(2) Podľa § 7 sa štipendium priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola 
žiadosť podaná. 
V dôsledku organizačných zmien v tejto oblasti si študenti kompletné „nové“ žiadosti zatiaľ 
podávajú na študijnom oddelení fakulty u pani Ľ. Huskovej od 24. 4. 2006 do 28. 4. 2006 
(priznané štipendium od 1. apríla 2006), resp. do konca mesiaca jún 2006 (s platnosťou od 
prvého dňa mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná). 

 

(3) Študenti, ktorí do 31. 3. 2006 poberali sociálne štipendium v zmysle predchádzajúcich 
predpisov si podaním „novej“ žiadosti požiadajú o prehodnotenie výšky sociálneho štipendia 
(upozorňujeme, že môže dôjsť aj k zníženiu pôvodnej poberanej výšky štipendia). K žiadosti 
je potrebné doložiť potvrdenia o príjmoch (ročné príjmy za rok 2005), okrem posudzovania 
v zmysle § 2 ods. 5 a ods. 6, kde ide o mesačné príjmy.  

 

 



 
Za príjem sa pre účely priznávania sociálnych štipendií považujú: 
- výpis z daňového priznania alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň za kalendárny rok 

2005, 

- potvrdenie o poberaní nemocenských dávok od zamestnávateľa, resp. zo sociálnej poisťovne 
za kalendárny rok 2005, 

- ročný výpis dôchodkov za rok 2005 zo sociálnej poisťovne okrem nových dôchodcov, kde sa 
predkladá posledné rozhodnutie o dôchodku (starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, 
sirotský...), 

- potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na ktoré deti rodič poberá prídavky, 

- potvrdenie z úradu práce o dobe trvania evidencie a výšky podpory zo sociálnej poisťovne 
spolu s potvrdením o výplate dávok nemocenského poistenia za kalendárny rok 2005, 

- potvrdenie o sociálnych dávkach za rok 2005, 

- rozsudok o rozvode a výške upravenej vyživovacej povinnosti od rodiča (v prípade, ak 
žiadateľ nemal stanovenú vyživovaciu povinnosť od rodiča pri rozvode (bol plnoletý) a ani 
neskôr si neuplatnil súdom stanovené výživné, berie sa príjem rodiča, ako keby nebol 
rozvedený. V prípade, keď výživné bolo stanovené, ale rodič si neplní vyživovaciu povinnosť, 
započítava sa stanovené výživné), 

- potvrdenie z daňového úradu o podaní alebo nepodaní si daňového priznania za rok 2005 za 
všetky spoločne posudzované osoby (vrátane žiadateľa), 

- v prípade, že niektorá zo spoločne posudzovaných osôb je „dobrovoľne“ nezamestnaná, 
overené čestné prehlásenie  o jej príjme, resp. že nemala v roku 2005 príjem, 

- doklad o príjmoch plynúcich zo zdrojov v zahraničí (prepočítané na Sk), 

- potvrdenie o trvalom pobyte žiadateľa, resp. študentov vysokej školy – kópia OP (oboch 
strán), resp. overené čestné prehlásenie, 

- potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených súrodencov . 
 

Za príjem sa pre účely priznávania sociálnych štipendií nepovažujú: 
- jednorazové štátne sociálne dávky, 

- peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych 
dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia (okrem príspevku za opatrovanie), 

- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, 

- jednorazová dávka v hmotnej núdzi, 

- štipendiá, 

- prídavok na dieťa, 

- nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou, 

- rôzne príspevky pri aktívnej politike práce, 

- daňový bonus. 

 

 

      Margaréta Kotočová 
prodekanka pre vzdelávanie,  
pre sociálny program študentov 


