Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Smernica č. 50/2015,
ktorou sa upravuje postup pri poskytovaní motivačných štipendií žiakom
stredných odborných škôl
Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 59374267

ev. č.: 2015-5051/27667:9-10E0

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva túto
smernicu:

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto smernica upravuje postup ministerstva, Centra vedecko-technických
informácií Slovenskej republiky (ďalej len „CVTI SR“) a stredných odborných škôl pri
poskytovaní motivačných štipendií žiakom stredných odborných škôl (ďalej len
„žiak“).
(2) Motivačné štipendium sa poskytuje žiakovi, ktorý sa pripravuje na povolanie,
skupinu povolaní alebo odborných činností v študijnom odbore alebo učebnom
odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov
s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a spĺňa podmienky
podľa § 27 ods. 3 až 5 zákona.
(3) Finančné prostriedky na motivačné štipendium poskytuje strednej odbornej
škole ministerstvo prostredníctvom CVTI SR.

Čl. 2
Podmienky poskytnutia motivačného štipendia
(1) Motivačné štipendium sa žiakovi poskytuje mesačne v období školského
vyučovania vo výške podľa § 27 ods. 4 zákona zodpovedajúcej priemernému
prospechu žiaka za predchádzajúci polrok školského vyučovania.
(2) Motivačné štipendium sa poskytuje žiakovi v príslušnom mesiaci, za ktorý mu
bolo priznané; to neplatí, ak ide o poskytovanie motivačného štipendia podľa článku
3 ods. 5.
(3) Priemerný prospech žiaka sa určuje bez zaokrúhľovania.
(4) Priemerný prospech žiaka na účely poskytovania motivačného štipendia sa
môže určiť aj na základe výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka1) za prvý
polrok školského vyučovania.
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(5) Stredná odborná škola vydá žiakovi potvrdenie o splnení podmienok pre
poskytnutie motivačného štipendia v mesiaci, v ktorom žiakovi vznikol nárok na
motivačné štipendium v danom polroku školského vyučovania. Vzor potvrdenia je
uvedený v prílohe č. 1.
(6) Ak žiak začne štúdium študijného odboru alebo učebného odboru zaradeného
do zoznamu študijných odborov alebo učebných odborov s nedostatočným počtom
absolventov pre potreby trhu práce v priebehu školského roka, motivačné štipendium
sa poskytne v príslušnom polroku školského vyučovania od toho kalendárneho
mesiaca, v ktorom sa žiak začal pripravovať na povolanie v príslušnom študijnom
odbore alebo učebnom odbore.
(7) Ak žiak ukončí alebo preruší štúdium študijného odboru alebo učebného odboru
zaradeného do zoznamu študijných odborov alebo učebných odborov
s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce v priebehu školského
roka, motivačné štipendium sa neposkytne od kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po mesiaci, v ktorom sa žiak prestal pripravovať na povolanie v príslušnom
študijnom odbore alebo učebnom odbore.
(8) Ak žiak prestúpi do inej strednej odbornej školy zo študijného odboru alebo
učebného odboru zaradeného do zoznamu študijných odborov alebo učebných
odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce na iný študijný
odbor alebo učebný odbor zaradený do zoznamu študijných odborov alebo učebných
odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, motivačné
štipendium za príslušný mesiac, v ktorom došlo k prestupu žiaka, poskytne stredná
odborná škola, z ktorej žiak prestúpil.

Čl. 3
Postup pri poskytovaní motivačného štipendia
(1) Finančné prostriedky na motivačné štipendium poskytuje CVTI SR strednej
odbornej škole mesačne. CVTI SR vykoná kontrolu správnosti určenia výšky
motivačného štipendia a kontrolu obdobia poskytnutia motivačného štipendia podľa
potvrdení doručených strednou odbornou školou.
(2) V mesiaci september príslušného školského roka stredná odborná škola na
základe potvrdení vydaných podľa čl. 2 ods. 5 vypočíta celkovú sumu potrebnú na
poskytnutie všetkých motivačných štipendií.
(3) Do 15. septembra zasiela stredná odborná škola CVTI SR písomnú žiadosť
o platbu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2. Súčasťou žiadosti strednej odbornej
školy je kópia zmluvy o bežnom účte opatrená odtlačkom pečiatky strednej odbornej
školy a podpisom riaditeľa strednej odbornej školy a kópie všetkých potvrdení podľa
článku 2 ods. 5.
(4) Ak sa v priebehu školského roka zmení počet poskytovaných motivačných
štipendií alebo výška motivačného štipendia, stredná odborná škola do 15. dňa
v mesiaci, v ktorom rozhodujúca zmena nastala, zašle CVTI SR novú žiadosť
o platbu, súčasťou ktorej je aj potvrdenie podľa článku 2 ods. 5.
(5) Ak sa zvýši počet poskytovaných motivačných štipendií po 15. dni v mesiaci,
stredná odborná škola najneskôr do troch dní o do dňa, v ktorom rozhodujúca
skutočnosť nastala, zašle CVTI SR novú žiadosť o platbu, súčasťou ktorej je aj
potvrdenie podľa článku 2 ods. 5. Motivačné štipendium sa tomuto žiakovi poskytne
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v nasledujúcom mesiaci súčasne s motivačným štipendiom prislúchajúcim za tento
mesiac.
(6) CVTI SR poukáže strednej odbornej škole do 25. dňa v mesiaci, okrem
mesiacov júl a august, na bankový účet strednej odbornej školy uvedený v zmluve o
bežnom účte finančné prostriedky vo výške celkovej sumy uvedenej na poslednej
doručenej žiadosti o platbu.
(7) Po poskytnutí motivačných štipendií za príslušný mesiac stredná odborná škola
zozbiera účtovné doklady potvrdzujúce prijatie motivačných štipendií žiakmi
a súhrnný prehľad poskytnutých a zúčtovaných motivačných štipendií. Vzor
súhrnného prehľadu poskytnutých a zúčtovaných motivačných štipendií je uvedený v
prílohe č. 3. Kópie účtovných dokladov a súhrnný prehľad poskytnutých
a zúčtovaných motivačných štipendií za príslušný mesiac zašle stredná odborná
škola CVTI SR do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(8) Žiadosť strednej odbornej školy o platbu a súhrnný prehľad poskytnutých
a zúčtovaných motivačných štipendií musia byť opatrené odtlačkom pečiatky strednej
odbornej školy a podpisom riaditeľa strednej odbornej školy. Za pravdivosť
a správnosť údajov uvedených na žiadosti o platbu a súhrnnom prehľade
poskytnutých a zúčtovaných motivačných štipendií zodpovedá riaditeľ strednej
odbornej školy.

Čl. 4
Spoločné ustanovenia
(1) Ak stredná odborná škola nepostupuje v súlade s článkami 2 a 3, CVTI SR
bezodkladne vyzve strednú odbornú školu, aby odstránila zistené nedostatky
v určenej lehote.
(2) Ak stredná odborná škola poruší rozpočtovú disciplínu, postupuje sa podľa
osobitného predpisu.2)
(3) CVTI SR a stredná odborná škola si navzájom oznamujú zmenu údajov, najmä
zmenu názvu, sídla, bankového účtu, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
kontaktnej osoby a kontaktu na účely komunikácie, inak zodpovedajú za škodu týmto
vzniknutú druhej strane. Pri zmene bankového účtu stredná odborná škola predloží
CVTI SR kópiu zmluvy o bežnom účte opatrenú odtlačkom pečiatky strednej
odbornej školy a podpisom riaditeľa strednej odbornej školy.
(4) Ministerstvo a CVTI SR sú oprávnené overiť správnosť určenia výšky
motivačného štipendia a obdobie poskytovania motivačného štipendia a správnosť
zúčtovania vyplateného motivačného štipendia.
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) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Čl. 5
Účinnosť
Táto smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2015

minister
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Zoznam príloh
Príloha č. 1: Potvrdenie
Príloha č. 2: Žiadosť strednej odbornej školy o platbu
Príloha č. 3: Súhrnný prehľad poskytnutých a zúčtovaných motivačných štipendií
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