
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29  Prievidza 

 
Štipendium v školskom roku 2016/2017 

 
Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školského zákona), podľa § 149 Štipendium. 

 

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania 

a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2016/2017 je: 

 

a) 45,21 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50% sumy životného minima, 

b) 31,65 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35% sumy 

životného minima, 

c) 22,61 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25% sumy 

životného minima 

 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších 

predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku. 

Vzhľadom k tomu, že sa k 1. júlu 2016 hodnoty životného minima nezmenili, v školskom roku 2016/2017 

 sumy životného minima majú nasledovné (nezmenené) hodnoty: 

 198,09 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 

 138,19 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu, 

 90,42 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa. 

 

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa 

alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami, 

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti 

o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku , v ktorom sa 

žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima. 

 

Žiadosť žiaka o štipendium 

Podľa školského zákona § 149 ods. 3) štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom 

alebo jeho zákonným zástupcom riaditeľovi školy. Štipendium sa poskytuje žiakovi (nie rodičovi) mesačne. 

Riaditeľ školy rozhodne o priznaní, výške a začiatku poberania štipendia. Pri neuváženom nakladaní žiaka  

so štipendiom, alebo v iných odôvodnených prípadoch, môže štipendium prevziať rodič. 

Tlačivo žiadosti o štipendium sa nachádza na riaditeľstve školy - u vedúcej úseku TEČ. 

Na druhej strane tlačiva žiadosti o štipendium je splnená požiadavka § 149 ods. 7, kde je písomný záväzok 

žiadateľa, že bezodkladne písomne ohlási riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv  

na poskytovanie štipendiá. Ak bolo štipendium priznané podľa § 149 ods. 1 b) školského zákona, jednou  

zo skutočností, ktorá môže mať vplyv na poskytovanie štipendia je výška príjmu za predchádzajúci 

kalendárny rok. 

 

Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok počas obdobia školského 

vyučovania. Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, poskytne sa štipendium od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná. Prehodnotenie nároku a výšky štipendia žiaka vykoná 

škola po ukončení polročnej klasifikácie žiaka. 

 

V Prievidzi dňa 7. 9. 2016 

 

 

         Mgr. Ľubomír Vida 

             riaditeľ školy 


