
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV O PRIZNANIE 
SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA 

 

Právna úprava  
Priznávanie sociálneho štipendia študentom vysokých škôl upravuje:  

Ø Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z., § 94, 95, 96,  
Ø Vyhláška MŠ SR o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl č. 

102/2006 Z.z. v znení vyhlášky č. 396/2008 Z.z. a vyhlášky 227/2012 a vyhlášky 
235/2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

Ø Štipendijný poriadok EU v Bratislave.  
 
 

Podmienky na podanie a priznanie sociálneho štipendia 
Základné podmienky na podanie žiadosti o priznanie sociálneho štipendia upravuje 
vysokoškolský zákon. Týmito podmienkami sú trvalý pobyt v SR a štúdium na 
vysokej škole.  

Ďalšie podmienky na priznanie sociálneho štipendia upravuje vyššie uvedená 
vyhláška. Ide o vymedzenie okruhu spoločne posudzovaných osôb, ich 
rozhodujúci príjem, hranicu príjmu a výšku štipendia.  

 
Splnenie podmienok na priznanie sociálneho štipendia sa posudzuje ku dňu 
podania žiadosti.  

Na sociálne štipendium nemá nárok študent:  

a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa,  

b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,  

c) ktorému bolo poskytované štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v 
študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania,  

d) ktorý príslušný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,  

e) ktorý študuje externou formou štúdia.  

Študentovi so zdravotným postihnutím sa môže priznať sociálne štipendium aj po 
prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je to prekročenie spôsobené jeho zdravotným 
postihnutím.  

 

Podanie žiadosti a rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia  
Žiadosť podáva študent, nie rodič ani iná osoba.  

Ak študent študuje na viacerých vysokých školách, žiadosť si podáva len na 
jednej vysokej škole.  



Konanie vo veci priznania sociálneho štipendia podlieha Zákonu č. 71/1967 Z.z. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Správne konanie 
sa začína dňom doručenia žiadosti na fakultu.  

Sociálne štipendiá sa vyplácajú len študentom, ktorí majú právoplatné 
rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia.  

 

Rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia nadobudne právoplatnosť:  

- dňom jeho prevzatia žiadateľom, ak žiadateľ rozhodnutie prevezme osobne a na jeho 
kópiu uvedie, že sa vzdáva nároku na odvolanie,  

- po uplynutí lehoty na odvolanie, t.j. 15 dní od nasledujúceho dňa po dni, v ktorom si 
žiadateľ rozhodnutie prevzal osobne alebo bolo rozhodnutie zaslané poštou a žiadateľ 
sa v stanovenom termíne neodvolal.  

 

Výška sociálneho štipendia  
Minimálna výška sociálneho štipendia je 10,- €.  

Maximálna výška sociálneho štipendia u študenta študujúceho v mieste trvalého 
bydliska (najkratšia cestovná vzdialenosť medzi trvalým bydliskom a sídlom školy je 
do 30 km) je 250,- €.  

Maximálna výška sociálneho štipendia u študenta študujúceho mimo miesta trvalého 
bydliska (cestovná vzdialenosť medzi trvalým bydliskom a sídlom školy je 30 km a 
viac) je 300,- €.  

O prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia môže študent požiadať počas 
celého ak. roka. Dôvodom je zmena finančných podmienok u spoločne 
posudzovaných osôb alebo zmena počtu spoločne posudzovaných osôb.  

 

Vyplácanie sociálneho štipendia  
V prípade, že študentovi vznikne nárok na sociálne štipendium, toto sa poskytuje od 
mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť, do júna príslušného ak. roka za predpokladu, 
že študent neprerušil štúdium:  

- s výnimkou štipendia priznaného na obdobie piatich mesiacov 

- ak je študent obojstranná sirota alebo polosirota a od žijúceho rodiča má určený 
rozsah vyživovacej povinnosti, sociálne štipendium sa priznáva aj na mesiace júl a 
august.  

 

Štipendium sa vypláca na bankový účet študenta, vedený v niektorej banke v 
SR. 


