
Zmeny pri uplatňovaní sociálneho štipendia 

 

Od 1. septembra 2013 čakajú žiadateľom o sociálne štipendiá zmeny, ktoré upravuje vyhláška č. 227/2012 
MŠVVaŠ SR z 26. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní 

sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z. 

1. Žiadateľ, ktorý má súdom upravenú vyživovaciu povinnosť od obidvoch rodičov 

 študent, ktorý má upravenú vyživovaciu povinnosť od obidvoch rodičov / po nástupe na VŠ/ , sa bude 
posudzovať spoločne s rodičmi, ktorí budú patriť do okruhu spoločne posudzovaných osôb na účely 
posúdenia nároku pre sociálne štipendium. 

2. Študent sa posudzuje spoločne s rodičmi, ak spĺňajú podmienky  podľa ods.1 písma)  bez ohľadu na          to, 
či žijú so študentom v domácnosti, ak: 

a) okruh spoločne posudzovaných osôb tvorí len študent alebo študent a jeho súrodenci a 

b) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom podal žiadosť, nemal študent príjem aspoň 
vo výške 12-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby. 

V prípade nezaopatreného dieťaťa  je potrebné, aby preukázal najmenej 12-násobok životného minima 
plnoletej fyzickej osoby po odpočítaní príjmu podľa §2 ods.3 /12xŽM1=príjem-(1,2x12xŽM1)). 

3. Rodič žiadateľa, ktorý je v evidencií uchádzačov o zamestnanie a je bez príjmu  

 ak je spoločne posudzovaná osoba podľa § 3 v evidencii uchádzačov o zamestnanie po uplynutí 
podporného obdobia v nezamestnanosti, namiesto príjmu tejto osoby zo závislej činnosti a z dávky 
nezamestnanosti za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola doručená žiadosť, 
sa ako príjem tejto osoby na určenie rozhodujúceho príjmu považuje  0 €.  Sociálne štipendium  sa priznáva 
študentovi na obdobie piatich mesiacov. 

4. Rodič žiadateľa, ktorý je najmenej 4 mesiace práceneschopný 

 ak je spoločne posudzovaná osoba podľa § 3 ku dňu podania žiadosti o priznanie sociálneho štipendia 
súvisle, najmenej 4 mesiace dočasne pracovne neschopná a v čase podania žiadosti jej je poskytované 
nemocenské, namiesto príjmu tejto osoby zo závislej činnosti a z nemocenského za kalendárny rok 
predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola doručená žiadosť, sa ako príjem tejto osoby na určenie 
rozhodujúceho príjmu považuje 365-násobok denného nemocenského.  Sociálne štipendium sa priznáva 
študentovi na obdobie piatich mesiacov. 

 Bratislava, 2. 9. 2013 

 

 

 

 


