
 

             

OZNAM - štipendiá v školskom roku 2017/2018 

Posledný deň pre odovzdanie podkladov na štipendiá je 26.9.2017. Doklady odovzdané na 

ekonomický úsek po tomto dátume budú spracované až v nasledujúcom mesiaci, kde však 

musí byť splnená podmienka dátumu na odovzdávaných dokladoch. 

Pre priznanie štipendia v školskom roku 

1. Rodičia sú v hmotnej núdzi – je potrebné predložiť  

a/ potvrdenie z Úradu práce o tom, že rodič poberá hmotnú núdzu k dátumu 

žiadosti, a že žiak je spoločne posudzovanou osobou s osobami, ktorým sa poskytuje 

dávka v hmotnej núdzi 

b/ vysvedčenie za predchádzajúci školský rok overené riaditeľom školy 

 

2. Rodičia majú príjem – je potrebné predložiť 

a/ doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2016. Za príjem na účely 

posudzovania životného minima sa považuje:  

- čistý príjem zo závislej činnosti –od zamestnávateľa 

-  príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti – daňový úrad výpis na účely 

sociálneho zabezpečenia 

-  napr. dôchodky, dávky v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, 

sirotské atď., - zo sociálnej poisťovne 

- prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, 

výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu 

potrieb dieťaťa), peňažnýpríspevok za opatrovanie 

- dávka a príspevky v hmotnej núdzi – výpis z úradu práce 

- ak sú rodičia rozvedení – rozhodnutie o výške výživného 

b/ doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci kedy je žiadosť 

podaná (doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z úradu práce 

podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti) 

c/ vysvedčenie za predchádzajúci školský rok overené riaditeľom školy 

Mesiac na dátume vystavenia príslušného dokladu má sa zhodovať s mesiacom, v ktorom 

žiak podá žiadosť o štipendium. 

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského 

vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 

2017/2018 je: 

a/ 45,53€ -  pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane 

b/ 31,88€ - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane 

c/ 22,77€ - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane 
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