
Odporúčanie MŠVVaŠ SR vo veci vyplácania  stredoškolského a motivačného štipendia 

v čase prerušenia vyučovania v stredných  školách zo dňa 25.3.2020 

 

 

V súvislosti s vyplácaním štipendií a motivačných štipendií v čase prerušenia vyučovania v 

školách a školských zariadeniach v období od 16. marca do odvolania v dôsledku ohrozenia 

života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe 

rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené 

šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, Vám 

zasielame nasledovné odporúčanie. 
  
Štipendiá v zmysle § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa poskytujú od začiatku školského roka na 

príslušný školský rok v období školského vyučovania.   

  

Priznané motivačné štipendiá v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa poskytujú podľa postupu v 

Čl. 3 Smernice č. 50/2015, ktorou sa upravuje postup pri poskytovaní motivačných štipendií 

žiakom stredných odborných škôl. 

  
Na základe vyššie uvedeného, ak žiak naďalej spĺňa podmienky na poskytnutie štipendia 

alebo motivačného štipendia, jeho vyplácanie sa mu v čase prerušenia denného štúdia 

nepozastavuje. Odporúčame postupovať v zmysle Čl. II ods. 1 písm. g) a h) Zmluvy 

o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl uzavretej medzi príslušnou 

školou a Centrom vedecko-technických informácií SR, kde sa uvádza, že riaditeľ školy 

zabezpečí vyplácanie štipendií školou a rozhodne o vyplácaní nevyzdvihnutých štipendií 

v mimoriadnych termínoch alebo o ich zaslaní poštovou poukážkou na adresu trvalého 

bydliska žiaka. 

  
Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame zabezpečiť vyplácanie štipendií v čase prerušenia 

denného štúdia na školách poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska žiaka, alebo na 

účet zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka (vek 18. rokov) s deklarovaným účtovným 

dokladom podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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