Usmernenie ku kritériám na poskytnutie sociálneho štipendia neplnoletému
žiakovi strednej školy, plnoletému žiakovi strednej školy a účastníkovi výchovy
a vzdelávania strednej školy

Číslo: 2022/21733:1-A2220
Na základe zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vydaná vyhláška č. 224/2022
Z. z. o strednej škole (ďalej len „vyhláška č. 224/2022 Z. z.“), ktorá v § 29 až 32 upravuje štipendium,
kritériá na jeho poskytovanie, samotné poskytovanie štipendia a výšku štipendia.
Obdobie poskytovania štipendia
Podľa § 149 ods. 2 školského zákona „Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný
školský rok v období školského vyučovania. Nepeňažné plnenie možno žiakovi poskytnúť
aj jednorazovo“.
Podľa § 150 ods. 3 školského zákona „Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného
kalendárneho roka; po ňom nasledujúce obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta
príslušného kalendárneho roka.“
Na základe vyššie uvedeného sa štipendium poskytuje len v období školského vyučovania.
Kritériá na poskytnutie štipendia
Základným kritériom na poskytnutie štipendia podľa § 30 ods. 1 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. je celkové
hodnotenie žiaka na vysvedčení za predchádzajúci polrok prospel. Toto kritérium platí pre všetkých
žiakov a účastníkov výchovy a vzdelávania bez ohľadu na vek.
Druhým kritériom je poskytovanie dávky v hmotnej núdzi, resp. výška príjmu.
Vo vzťahu k dávke v hmotnej núdzi
a) ak ide o neplnoletého žiaka, relevantné je, že dávka sa poskytuje osobám, ktoré sa s ním
spoločne posudzujú,
b) ak ide o plnoletého žiaka, resp. účastníka výchovy a vzdelávania, relevantné je, že dávka sa
poskytuje na tohto žiaka resp. na účastníka výchovy a vzdelávania.

Vo vzťahu k príjmu je kritériom, že 1/12 príjmu za predchádzajúci kalendárny rok je najviac vo výške
životného minima, pričom
a) ak ide o neplnoletého žiaka, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, počíta sa príjem spoločne
posudzovaných osôb,
b) ak ide o plnoletého žiaka, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, počíta sa príjem spoločne
posudzovaných osôb (bez ohľadu na to, či žije s rodičmi),
c) ak ide o slobodného plnoletého žiaka, ktorý je zaopatreným dieťaťom, počíta sa len jeho
príjem,
d) ak ide o zosobášeného plnoletého žiaka, ktorý je zaopatreným dieťaťom, počíta sa príjem
žiaka a jeho manžela/manželky,
e) ak ide o slobodného účastníka výchovy a vzdelávania, počíta sa len jeho príjem,

f)

ak ide o zosobášeného účastníka výchovy a vzdelávania, počíta sa príjem účastníka výchovy
a vzdelávania a príjem jeho manžela/manželky.

Započítavanie príjmu vychádza nielen z vyhlášky č. 224/2022 Z. z., ale aj z § 3 zákona č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime, ktorý pri započítavaní príjmu nerozlišuje prioritne plnoleté deti a neplnoleté deti,
ale nezaopatrené deti a zaopatrené deti.
„Spoločne posudzovanými osobami“ sú osoby uvedené v § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime.
Poskytovanie štipendia
Podľa § 31 ods. 1 písm. e) vyhlášky o strednej škole žiadosť o priznanie sociálneho štipendia obsahuje
aj „číslo bankového účtu vedeného na území Slovenskej republiky, na ktorý sa bude poskytovať
štipendium.“
Skutočnosť, že číslo bankového účtu je náležitosťou žiadosti o štipendium neznamená, že štipendium
sa poskytuje výlučne na účet. Táto skutočnosť nevyplýva zo žiadneho ustanovenia zákona č. 245/2008
Z. z. ani z vyhlášky č. 224/2022 Z. z.
Výlučne na účet sa na základe § 149a ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. poskytuje len tehotenské
štipendium.
Naďalej ostáva možnosť vyplatenia sociálneho štipendia aj inak ako na účet (vyplatenie sa zaeviduje
výdavkovým pokladničným dokladom, ktorý spĺňa náležitosti účtovného dokladu podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

