
 

Vnútorný predpis č. 2A/22, ktorým sa upravuje postup pri poskytovaní 

štipendií žiakom OUI V. Gaňu 

A. Všeobecné informácie 

1) Hlavnou  myšlienkou  projektu  stredoškolských  štipendií je priblížiť stredoškolské 

vzdelanie aj tým žiakom, ktorí žijú s osobami v hmotnej núdzi.  

2) Účelom štipendií je pokryť aspoň časť nákladov spojených so získaním stredoškolského 

vzdelania ako napr.: cestovné, učebné pomôcky, strava, ubytovanie.  

3) Štipendium je aj motivačný prvok na zlepšenie dochádzky a prospechu žiakov 

a poskytuje sa od začiatku školského roka na príslušný školský rok v období školského 

vyučovania podľa § 150 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4) Podľa § 149 ods. 1 školského zákona štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je 

žiakom denného štúdia v odbornom učilišti. Z citovaného ustanovenia nevyplýva nárok na 

poskytnutie štipendia. Ak si žiak neplní ani základné študijné povinnosti, alebo závažne 

porušuje školský poriadok, riaditeľka školy môže zmeniť svoje rozhodnutie (§ 149, ods. 6 

školského zákona) o priznaní štipendia a štipendium odňať. 

5) Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom alebo jeho 

zákonným zástupcom (ďalej len „žiadateľ“) riaditeľke školy. Žiadosť si žiak môže 

vyzdvihnúť v škole. 

6) Kritériami na poskytnutie sociálneho štipendia sú celkové hodnotenie žiaka na 

vysvedčení za predchádzajúci polrok prospel a 

a) skutočnosť, že neplnoletý žiak sa spoločne posudzuje s osobami, 

1. ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi 

alebo 

2. u ktorých jedna dvanástina príjmu zohľadňovaného na účely určenia súm 

životného minima za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v 

ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške súčtu súm životného minima 

spoločne posudzovaných osôb, alebo 

b) skutočnosť, že plnoletý žiak  

1. nie je spoločne posudzovaný s inými osobami a poskytuje sa mu dávka v hmotnej 

núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi alebo 

2. u ktorého jedna dvanástina príjmu zohľadňovaného na účely určenia súm 

životného minima za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v 

ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške sumy životného minima jednej 

plnoletej fyzickej osoby. 

7) 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.  

8)  Podmienkou poskytnutia štipendia je aj písomný záväzok žiadateľa, že  

a) bezodkladne písomne ohlási riaditeľke 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. 
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9) 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. 

 10) Štipendium sa neposkytne, 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. 

 11)  Štipendium  sa   poskytuje   žiakovi   podľa  § 149, ods. 10  školského  zákona a § 32 

ods. 1 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole mesačne vo výške 

a) 50 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa určeného osobitným 

predpisom pri priemernom  prospechu žiaka za predchádzajúci polrok najviac 2,00, 

b) 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa určeného osobitným 

predpisom pri priemernom prospechu žiaka za predchádzajúci polrok viac ako 2,00 

a najviac 2,50 alebo 

c) 25 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa určeného osobitným 

predpisom pri priemernom prospechu žiaka za predchádzajúci polrok viac ako 2,50. 

Priemerný prospech žiaka sa určí ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích 

predmetov uvedených na vysvedčení žiaka za predchádzajúci polrok školského vyučovania 

(do prospechu sa nezahŕňajú nepovinné predmety). 

Priemerný prospech žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa určí podľa vysvedčenia za 

druhý polrok zo školy, ktorú naposledy navštevoval. 

Ak žiak spĺňa kritériá uvedené v ods. 6 a je hodnotený z povinných vyučovacích predmetov 

inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo 

výške 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa. 

Štipendiá sa vyplácajú v termínoch určených školou. 

12) Riaditeľka  školy  má  zodpovednosť  za  dodržiavanie  školského zákona a za finančné 

škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy o vyplácaní štipendií. 

B. Ďalšie podmienky,  

za ktorých je možné štipendium poskytnúť 

  V súlade s vyššie citovaným školským zákonom a vyhláškou o stredných školách 

riaditeľka školy stanovila ďalšie podmienky, za ktorých je možné štipendium poskytnúť: 

1) Žiak si riadne plní školské povinnosti (pripravuje sa na vyučovanie, nosí si učebné 

pomôcky, prichádza načas na vyučovanie a odborný výcvik a pod.) a neporušuje 

ustanovenia školského poriadku pre žiakov OUI V. Gaňu. 

2) Žiak si riadne plní školskú dochádzku, nemá neospravedlnenú absenciu. 

3) Žiak nemá zníženú známku zo správania alebo podmienečné vylúčenie zo školy 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. 

Upozornenie: 

Aj žiakovi, ktorý v škole nie je prítomný v sledovanom mesiaci 90 vyučovacích hodín a 

viac z dôvodu ospravedlnenej absencie, štipendium sa za tento mesiac neposkytne. Vždy 

sa však posudzuje každý žiak a dôvody individuálne. 
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C. Tehotenské štipendium 

1) Plnoletej tehotnej žiačke strednej školy, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a 

nemá nárok na výplatu tehotenského, sa v období od začiatku 27. týždňa pred 

očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na 

účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom žiačky, 

špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské 

štipendium má žiačka právny nárok. 

2) Výšku tehotenského štipendia ustanovuje vláda SR nariadením. 

3) Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti žiačky podanej 

riaditeľke školy, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred 

očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že 

jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského, ak to bude škola požadovať). 

4) O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje riaditeľ školy. 

5) Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola 

podaná žiadosť. 

6) Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť 

kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za 

celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august. 

7) Stredná škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň 

príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, 

ktorého číslo uvedie žiačka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia. 

8) Nárok na tehotenské štipendium zaniká 

a) vznikom nároku na výplatu tehotenského, 

b) skončením tehotenstva, 

c) podmienečným vylúčením alebo 

d) dňom, kedy prestala byť žiačkou školy. 

9) Žiačka oznámi strednej škole skončenie tehotenstva do desiatich pracovných dní odo 

dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak tehotenstvo skončilo inak, ako narodením dieťaťa. 

10) Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené 

tehotenské, je povinná vrátiť strednej škole poskytnuté tehotenské štipendium za 

príslušné obdobie. 

11) Na účely preukazovania nároku podľa odseku 1, zisťovania, preverovania a kontroly 

správneho postupu preukazovania nároku na tehotenské štipendium, ochrany a 

domáhania sa práv žiačky je stredná škola oprávnená spracúvať osobné údaje žiačky v 

rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia. Stredná škola je 

na tieto účely oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje 

kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič 

informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania. 

D. Zrušovacie ustanovenie, účinnosť 

1) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 1/08, ktorým sa upravoval postup pri poskytovaní 

štipendií žiakom OUI V. Gaňu. 

2) Tento vnútorný predpis č. 2A/22 nadobúda účinnosť 1. júla 2022. 

V Banskej Bystrici, dňa 29. 6. 2022.        

Mgr. Jana Malatová 

            riaditeľka 


