
Doporučený postup vybavovania štipendia: 
 

1. Sčítať všetky čisté príjmy v rodine aj s rôznymi dávkami (dôchodky, prídavky,...) za 
celý predchádzajúci kalendárny rok, ktoré ste schopní dokladovať  

2. Sumu vydeliť 12 = čistý mesačný príjem rodiny 
3. Vypočítať si životné minimum na rodinu podľa počtu členov podľa nasledovných 

limitov (suma ţivotného minima sa mení vţdy k 1.7.): 
a. 198,09 € jeden rodič 
b. 138,19 € ďalšia plnoletá spoločne posudzovaná osoba (2.rodič) 
c. 90,42 € jedno neplnoleté resp. nezaopatrené dieťa 

Príklad výpočtu ţivotného minima rodiny s dvoma neplnoletými deťmi: 
198,09 (napr. otec)  + 138,19 (napr. mama) + 2 x 90,42 (2 deti) = 517,12 € 

4. Porovnať čistý mesačný príjem rodiny a ţivotné minimum rodiny. Ak je príjem vyšší, 
nárok na štipendium zaniká, ak je nižší, tak nárok na štipendium ţiak má a to vo 
výške: 

a. 45,21 € ak má priemerný prospech do 2,0 (do 4,0 podľa srbskej klasifikácie) 
vrátane 

b. 31,65 € ak má priemerný prospech horší ako 2,0 do 2,5 (od 3,5 do 4,0 podľa 
srbskej klasifikácie) vrátane 

c. 22,61 € ak má priemerný prospech horší ako 2,5 do 3,5 (od 2,5 do 3,5 podľa 
srbskej klasifikácie) vrátane 

5. Vyplniť formulár Ţiadosť o poskytnutie štipendia (formulár si stiahnete TU) a priloţiť 
potrebné doklady. 
 

 

Požadované doklady pri nároku na štipendium: 
 
Ţiaci – noví ţiadatelia  predloţia na ekonomické oddelenie školy vyplnený formulár Žiadosť 
o poskytnutie štipendia a úradne preložené a overené tieto doklady (najlepšie pri prvom 
príchode do školy v septembri): 
 

1. poberatelia štipendia z titulu  hmotnej núdze   

 vysvedčenie  za  8. ročník ZŠ v tomto šk. roku,  

 aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, ţe ţiak sa spoločne 
posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka  v hmotnej núdzi podľa 
osobitného predpisu 

 
2. poberatelia štipendia z titulu životného minima  

 vysvedčenie  za  8. ročník ZŠ v tomto šk. roku,  

 o príjme za predchádzajúci kalendárny rok - všetky príjmy domácnosti – čistý 
príjem otca,    matky, vyplatený daňový bonus, vyplatené rodinné prídavky na deti 
+ zoznam detí na ktoré sú vyplatené  rod. prídavky, ak bol /a/ práceneschopný/a/ 
aj negatívne potvrdenie/, potvrdenie o vyplatených dávkach zo Sociálnej 
poisťovne,  potvrdenie  Úradu práce soc. vecí a rodiny o nezamestnanosti, 
poberanie dávky v nezamestnanosti, vyplatené dávky v hmotnej núdzi, sirotský, 
vdovský invalidný dôchodok, výţivné na dieťa  atď. 

http://sosdk.sk/download/studium_zahranicnych_slovakov/ziadost_o_poskytnutie_stipendia.docx

