
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, 060 01  Keţmarok 
 

 
U S M E R N E N I E  

pre ţiadateľov o stredoškolské štipendium 
 v školskom roku 2021/2022 

 
Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školského zákona),  § 149 Štipendium. 
 

1. ŢIADOSŤ O POSKYTNUTIE ŠTIPENDIA 
 
Stredoškolské štipendium sa poskytuje na základe písomnej  
 

ŢIADOSTI O POSKYTNUTIE ŠTIPENDIA. 
 

Formulár ţiadosti je k dispozícii na  
 http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-

skolstve/stredoskolske-stipendia/tlaciva.html?page_id=9379  
 internetovej stránke školy https://www.sos-garbiarska1-kk.sk/ 
 alebo si ho vyzdvihnite u tr. učiteľa. 

  
Ţiadateľ (plnoletý ţiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého ţiaka), predloţí vyplnené 
a podpísané tlačivo ţiadosti  a povinné  prílohy. 
 
PRÍLOHY K ŢIADOSTI 

1. Riaditeľom školy overená kópia vysvedčenia  za predchádzajúce klasifikačné 
obdobie (stačí priniesť originál a kópiu – overenie urobí riaditeľ školy spoločne 
všetkým žiadateľom. Potom vám originál vysvedčenia vrátime). 

2. Ţiadateľ o štipendium z titulu hmotnej núdze predloţí aktuálne Potvrdenie o 
poberaní dávky v hmotnej núdzi, ktoré vám vydajú na Úrade práce sociálnych vecí 
a rodiny.      

3. Ţiadateľ o  štipendium z titulu ţivotného minima predloţí aktuálne doklady o 
všetkých príjmoch za kalendárny rok 2020. 
 
Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje:   

 čistý príjem zo závislej činnosti, 

 príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti – (Potvrdenie - Výpis na účely priznania 

stredoškolského  štipendia musí byť potvrdené na Daňovom úrade), 

 dávky  sociálneho poistenia (napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, 
nemocenské, materské, ošetrovné atď.),  

 prídavok na dieťa,  

 daňový bonus,  

 zaopatrovací príspevok,  

 rodičovský príspevok,  

 výživné, 

 dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb 
dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie,  

 dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné., 

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-stipendia/tlaciva.html?page_id=9379
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-stipendia/tlaciva.html?page_id=9379


a zároveň doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je ţiadosť 
podaná (Doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z Úradu práce 
podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti, potom už nie je potrebné dokladovať 
štúdium súrodencov na stredných alebo vysokých školách). 
 

Poznámka: mesiac na dátume vystavenia všetkých dokladov sa má zhodovať 
s mesiacom, v ktorom ţiadateľ podá ţiadosť o štipendium!!! 
 

2. POSKYTNUTIE ŠTIPENDIA 
 

2.1 Riaditeľ školy rozhodne o priznaní, výške a začiatku poberania štipendia  v súlade s § 
5 zákona č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v znení 
neskorších predpisov. 
2.2  Štipendium sa poskytuje na začiatku školského roka na príslušný školský rok počas 
obdobia školského vyučovania.  
2.3  Ak ţiadateľ poţiada o štipendium počas školského roka, poskytne sa štipendium v 
príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola ţiadosť 
podaná.  
2.4 Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku 
školského vyučovania a od výšky ţivotného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v 
školskom roku 2021/2022 je:  

 49,78 € - pri priemernom prospechu ţiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky 
ţivotného minima, 

 34,85 € - pri priemernom prospechu ţiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 
35 % výšky ţivotného minima, 

 24,89 € - pri priemernom prospechu ţiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo výške 
25 % výšky ţivotného minima. 

 
Sumy ţivotného minima sa podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o ţivotnom minime v 
znení neskorších predpisov, upravujú vţdy k 1. júlu beţného kalendárneho roka.  
Vzhľadom k tomu, ţe sa k 1. júlu 2021 hodnoty ţivotného minima zmenili, v školskom roku  
2021/2022  sumy ţivotného minima  majú nasledovné hodnoty:  

 218,06 €  v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 

 152,12 €  v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu, 

   99,56 €  ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa. 
 
 
 

Vyplnené tlačivá – vyplnenú ţiadosť o poskytnutie štipendia  
spolu s predpísanými prílohami  

je potrebné doručiť na personálne odd. p. Zavackej budova 
riaditeľstva  

do pondelka 27. septembra 2021. 
 

 
 
Keţmarok 2. september 2021     
 
 
 


