Štipendiá 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.
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.
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.
Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2018 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku
2018/2019 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:
205,07 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
143,06 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
93,61 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Žiadosť o štipendium
Tlačivo žiadosti je k dispozícii na www.cvtisr.sk , (kancelária - HÚ č. dv. 217, sekretariát)
a ako prílohy musí obsahovať:
1. riaditeľom školy overenú kópiu vysvedčenia za predchádzajúce klasifikačné obdobie,
2. a) aktuálny doklad z úradu práce o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi štipendium bude priznané z titulu hmotnej núdze alebo
b) doklady o všetkých príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok.
Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje: čistý príjem zo závislej
činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia, napr.
dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď., prídavok na
dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky
pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný
príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné., a zároveň doklad o
počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť podaná.
(Doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z úradu práce podľa počtu
vyplácaných prídavkov na deti , potom už nie je potrebné dokladovať štúdium súrodencov na
stredných alebo vysokých školách ) - štipendium bude priznané z titulu životného
minima.
V prípade, ak žiak podá žiadosť o štipendium neskôr, mesiac na dátume vystavenia
dokladu, ktorý preukazuje aktuálnu situáciu v rodine v čase podania žiadosti
(napr. potvrdenie o poberaní pomoci v hmotnej núdzi, doklad o počte vyplácaných
prídavkov na deti) má sa zhodovať s mesiacom, v ktorom žiak podá žiadosť o
štipendium (začiatok poberania štipendia).

