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VYHLÁŠKA 
 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
 

z 15. februára 2006 
 

o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl 

 
 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 96 ods. 4 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len "zákon") ustanovuje: 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Táto vyhláška ustanovuje príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium 
(ďalej len "rozhodujúci príjem"), okruh spoločne posudzovaných osôb, hranicu príjmu na 
vznik nároku na sociálne štipendium (ďalej len "hranica príjmu"), výšku sociálneho štipendia 
pre jednotlivé formy štúdia a ďalšie podrobnosti o priznávaní sociálneho štipendia študentom 
vysokých škôl (ďalej len "študent"). 

§ 2 
Rozhodujúci príjem 

 
(1) Rozhodujúci príjem je jedna dvanástina súčtu príjmov okruhu spoločne posudzovaných 
osôb podľa § 3 za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje 
nárok na sociálne štipendium, ak táto vyhláška neustanovuje inak. 
 
(2) Za príjem na účely tejto vyhlášky sa považuje príjem podľa osobitného predpisu, 1) ak 
táto vyhláška neustanovuje inak. 
 
(3) Za príjem na účely tejto vyhlášky sa nepovažuje príjem podľa osobitného predpisu2) a 
príjem nezaopatreného dieťaťa v okruhu spoločne posudzovaných osôb pripadajúci na 
kalendárny mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmov podľa osobitného predpisu, 3) do 
výšky 1, 2-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.4) 
 
(4) Ak príjem nezaopatreného dieťaťa5) v okruhu spoločne posudzovaných osôb pripadajúci 



na kalendárny mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmov podľa osobitného predpisu, 3) 
presahuje 1, 2-násobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby, 4) zníži sa 
tento príjem na určenie rozhodujúceho príjmu o 1, 2-násobok sumy životného minima jednej 
plnoletej fyzickej osoby. 
 
(5) Ak spoločne posudzovaná osoba podľa § 3 v priebehu kalendárneho roka, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium, alebo v 
priebehu kalendárneho roka, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium, začala 
poberať starobný dôchodok, 6) invalidný dôchodok, 7) výsluhový dôchodok, 8) invalidný 
výsluhový dôchodok, 8) materské7) alebo rodičovský príspevok7) a najmenej počas troch 
mesiacov pred posudzovaním nároku na sociálne štipendium nemá táto spoločne posudzovaná 
osoba okrem príjmov uvedených v tomto odseku iné príjmy podľa tejto vyhlášky, za mesačný 
príjem sa u tejto osoby na určenie rozhodujúceho príjmu považuje príjem podľa tohto odseku 
pripadajúci na jeden kalendárny mesiac. 
 
(6) Ak spoločne posudzovaná osoba podľa § 3 poberá v čase podania žiadosti o priznanie 
sociálneho štipendia dávku v nezamestnanosti, 7) za mesačný príjem sa u tejto osoby na 
určenie rozhodujúceho príjmu považuje výška dávky v nezamestnanosti. 

§ 3 
Okruh spoločne posudzovaných osôb 

 
(1) Na účely tejto vyhlášky patria do okruhu spoločne posudzovaných osôb osoby, ktoré sa 
podľa tejto vyhlášky spoločne posudzujú. 
 
(2) U študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, 5) sa spoločne posudzujú 
 
a) rodičia študenta, ktorí nemajú voči študentovi upravenú vyživovaciu povinnosť, 9) 
nezaopatrené deti, ktoré sú v ich starostlivosti alebo sú v starostlivosti študenta, ak ide o 
slobodného študenta alebo ženatého študenta, ktorého manžel je nezaopatreným dieťaťom, 
alebo študenta, ktorého manželstvo zaniklo a manžel študenta bol v čase zániku manželstva 
nezaopatreným dieťaťom,  
 
b) študent, jeho manžel a nezaopatrené deti, ktoré sú v ich starostlivosti, ak ide o ženatého 
študenta, ktorého manžel nie je nezaopatreným dieťaťom, alebo 
 
c) študent a nezaopatrené deti, ktoré sú v jeho starostlivosti, ak ide o slobodného študenta, 
ktorý je obojstrannou sirotou, študenta, ktorého manželstvo zaniklo a manžel študenta nebol v 
čase zániku manželstva nezaopatreným dieťaťom, študenta, ktorý má upravenú vyživovaciu 
povinnosť od rodičov, alebo študenta, ktorý má upravenú vyživovaciu povinnosť od manžela. 
 
(3) U študenta, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom, 5) sa spoločne posudzuje 
 
a) študent, jeho manžel a nezaopatrené deti, ktoré sú v ich starostlivosti, ak študent nemá 
upravenú vyživovaciu povinnosť od manžela, alebo 
 
b) študent a nezaopatrené deti, ktoré sú v jeho starostlivosti, ak ide o slobodného študenta, 
študenta, ktorého manželstvo zaniklo, alebo o študenta, ktorý má upravenú vyživovaciu 
povinnosť od manžela. 
 



(4) V okruhu spoločne posudzovaných osôb sa neposudzujú nezvestné osoby, po ktorých je v 
čase podania žiadosti študenta o priznanie sociálneho štipendia vyhlásené pátranie. 
 
(5) Okruh spoločne posudzovaných osôb sa zväčšuje o jednu plnoletú fyzickú osobu, ak sa o 
študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, stará osamelý rodič, alebo ak sa osamelý študent, 
ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom, stará o nezaopatrené dieťa. 

§ 4 
Hranica príjmu 

 
(1) Hranica príjmu je súčet súm životného minima10) okruhu spoločne posudzovaných osôb 
podľa § 3 zvýšený o sumy uvedené v odsekoch 2 až 4. 
 
(2) Hranica príjmu sa zvyšuje o sumu životného minima ďalšej spoločne posudzovanej 
plnoletej fyzickej osoby11) za každého študenta študujúceho dennou formou štúdia v mieste 
trvalého pobytu v okruhu spoločne posudzovaných osôb. 
 
(3) Hranica príjmu sa zvyšuje o 1, 2-násobok sumy životného minima ďalšej spoločne 
posudzovanej plnoletej fyzickej osoby za každého študenta študujúceho dennou formou štúdia 
mimo miesta trvalého pobytu v okruhu spoločne posudzovaných osôb. 
 
(4) Hranica príjmu sa zvyšuje o 1, 2-násobok sumy životného minima ďalšej spoločne 
posudzovanej plnoletej fyzickej osoby za každé nezaopatrené dieťa v okruhu spoločne 
posudzovaných osôb podľa § 3, ktoré študuje v zahraničí a ktorého štúdium je podľa 
rozhodnutia12) ministerstva svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na 
vysokej škole dennou formou. 
 
(5) Na účely tejto vyhlášky sa za študenta študujúceho mimo miesta trvalého pobytu považuje 
študent, ktorého miesto sídla vysokej školy, na ktorej študent študuje, alebo miesto jej 
pracoviska mimo jej sídla, na ktorom sa uskutočňuje jeho štúdium, je mimo miesta trvalého 
pobytu študenta a najkratšia cestovná vzdialenosť verejnou pravidelnou autobusovou 
dopravou13) alebo verejnou osobnou dopravou na dráhe14) medzi týmito miestami je 30 km 
a viac. 

§ 5 
Výška sociálneho štipendia 

 
(1) Výška sociálneho štipendia pripadajúca na kalendárny mesiac (ďalej len "výška 
sociálneho štipendia") u študenta študujúceho dennou formou štúdia v mieste trvalého pobytu, 
u ktorého rozhodujúci príjem podľa § 2 je vyšší ako suma životného minima okruhu spoločne 
posudzovaných osôb, je rozdiel hranice príjmu podľa § 4 a rozhodujúceho príjmu podľa § 2 
ods. 1 vydelený prepočítaným počtom študentov podľa odseku 6. 
 
(2) Výška sociálneho štipendia u študenta študujúceho dennou formou štúdia v mieste 
trvalého pobytu, u ktorého rozhodujúci príjem podľa § 2 je nižší ako suma životného minima 
okruhu spoločne posudzovaných osôb, je suma životného minima ďalšej plnoletej fyzickej 
osoby zvýšená o sumu životného minima nezaopatreného dieťaťa vynásobenú rozdielom 
sumy životného minima okruhu spoločne posudzovaných osôb a rozhodujúceho príjmu, 
vydeleným sumou životného minima okruhu spoločne posudzovaných osôb. 



 
(3) U študenta študujúceho dennou formou štúdia mimo miesta trvalého pobytu, u ktorého 
rozhodujúci príjem podľa § 2 je vyšší ako suma životného minima okruhu spoločne 
posudzovaných osôb, je výška sociálneho štipendia 1, 2-násobkom výšky sociálneho štipendia 
podľa odseku 1. 
 
(4) U študenta študujúceho dennou formou štúdia mimo miesta trvalého pobytu, u ktorého 
rozhodujúci príjem podľa § 2 je nižší ako suma životného minima okruhu spoločne 
posudzovaných osôb, je výška sociálneho štipendia 1, 2-násobkom výšky sociálneho štipendia 
podľa odseku 2. 
 
(5) Výška sociálneho štipendia vypočítaná podľa odsekov 1 až 4 sa zaokrúhľuje na celé 
stokoruny smerom nahor. 
 
(6) Prepočítaný počet študentov je počet študentov v okruhu spoločne posudzovaných osôb 
podľa § 3, ktorí študujú dennou formou štúdia, zvýšený o 0, 2 za každého z týchto študentov, 
ktorý študuje mimo miesta trvalého pobytu. Prepočítaný počet študentov sa zvyšuje o 1, 2 za 
každé nezaopatrené dieťa v okruhu spoločne posudzovaných osôb, ktoré študuje v zahraničí a 
ktorého štúdium je podľa rozhodnutia12) ministerstva svojím rozsahom a úrovňou postavené 
na úroveň štúdia na vysokej škole dennou formou. 
 
(7) Ak po zaokrúhlení podľa odseku 5 výška sociálneho štipendia je 100 Sk alebo 200 Sk, 
výška sociálneho štipendia sa ustanovuje sumou 300 Sk. 
 
(8) Výška sociálneho štipendia u študenta študujúceho externou formou štúdia je nula. 

§ 6 

 
(1) Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadosti o priznanie 
sociálneho štipendia (ďalej len "žiadosť"), ktorá sa podáva na vysokej škole, ktorej je 
študentom; ak je študent študentom viacerých vysokých škôl, žiadosť sa podáva len na jednej 
vysokej škole. 
 
(2) Žiadosť sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium poskytovať, 
pričom na to isté obdobie možno priznať najviac jedno sociálne štipendium. 

§ 7 

 
(1) Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola 
žiadosť podaná, do konca mesiaca jún príslušného akademického roka, ak táto vyhláška 
neustanovuje inak. U študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo 
má upravenú vyživovaciu povinnosť od oboch rodičov, sa sociálne štipendium priznáva aj na 
mesiace júl a august príslušného akademického roka. 
 
(2) Sociálne štipendium sa priznáva najviac na obdobie štyroch kalendárnych mesiacov od 
prvého dňa mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o priznanie sociálneho štipendia, ak 
mesačný príjem niektorej zo spoločne posudzovaných osôb na určenie rozhodujúceho príjmu 
bol určený podľa § 2 ods. 6. Po skončení tohto obdobia možno opätovne požiadať o priznanie 
sociálneho štipendia. 



 
(3) Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v 
ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová 
výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje 
po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia. 
 
(4) Sociálne štipendium možno priznať najdlhšie do konca mesiaca, v ktorom študent prestane 
byť študentom. 

§ 8 
Prechodné ustanovenia 

 
(1) Sociálne štipendium priznané podľa doterajších predpisov sa považuje za sociálne 
štipendium priznané podľa tejto vyhlášky. 
 
(2) Na účely tejto vyhlášky sa študenti študujúci v študijných odboroch zriadených podľa 
predchádzajúcich predpisov15) považujú za študentov študijného programu 
 
a) prvého stupňa, ak študujú v bakalárskom štúdiu, alebo 
 
b) podľa § 53 ods. 3 zákona, ak študujú v magisterskom štúdiu, v inžinierskom štúdiu alebo v 
doktorskom štúdiu. 

§ 9 
Zrušovacie ustanovenia 

 
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky 
č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení vyhlášky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 106/1996 Z. z., zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
č. 471/2000 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 154/2002 Z. z. 

§ 10 

 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2006. 

László Szigeti v. r. 
 

 

 
1) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2) § 4 ods. 3 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
§ 5 ods. 4 písm. h) až j) a l) až s) zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3) § 3 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 



4) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
5) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 
Z. z. o sociálnom poistení. 
6) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
7) Zákon č. 461/2003 Z. z. 
8) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
9) Napríklad § 24 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a o doplnení niektorých 
zákonov. 
10) § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
11) § 2 písm. b) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
12) § 4 ods. 5 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. 
13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení 
neskorších predpisov. 
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov. 
15) § 109 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 


