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Štipendium a iné nepeňažné plnenie 

(1) Žiakovi strednej školy možno poskytnúť štipendium alebo iné nepeňažné plnenie. 

(2) Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok v období školského 

vyučovania. Nepeňažné plnenie možno žiakovi poskytnúť aj jednorazovo. 

(3) Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej plnoletým žiakom, zákonným 

zástupcom neplnoletého žiaka alebo zástupcom zariadenia riaditeľovi školy. 

(4) Podmienkou poskytnutia štipendia je písomný záväzok žiadateľa, že 

a) bez zbytočného odkladu písomne oznámi riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať 

vplyv na poskytovanie štipendia, 

b) vráti štipendium poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov alebo neoznámenej 

zmeny skutočností rozhodujúcich na poskytnutie štipendia. 89) 

(5) Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, štipendium sa poskytne v príslušnom 

školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná. 

(6) O priznaní štipendia rozhoduje riaditeľ školy. 

(7) Štipendium sa neposkytuje žiakovi, ktorý bol podmienečne vylúčený, a to od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo žiakovi uložené 

podmienečné vylúčenie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynul čas podmienečného 

vylúčenia. Štipendium sa neposkytuje žiakovi, ktorý opakuje ročník. 

(8) Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich na priznanie štipendia, zmena sa uskutoční, ak je 

a) v prospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola oznámená 

najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci; po uplynutí tejto lehoty od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená, 

b) v neprospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom 

mesiaci, v ktorom nastala zmena. 

(9) Štipendium sa neposkytuje, ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov alebo za 

obdobie, v ktorom nastala taká zmena skutočností rozhodujúcich na poskytovanie štipendia, ktoré 

majú za následok nesplnenie podmienok na jeho poskytovanie. 

(10) Podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách na priznanie štipendia, druhoch štipendií, výške 

štipendia a kritériách na poskytnutie nepeňažného plnenia ustanoví všeobecne záväzný právny 

predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva. 

(11) Dohľad nad dodržiavaním podmienok poskytovania štipendia vykonáva ministerstvo školstva. 

 

  

 

89)  § 451 a 458 Občianskeho zákonníka. 


