
Základné informácie  
o priznávaní sociálneho štipendia pre vysokoškolákov  TnUAD 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Priznávanie sociálnych štipendií je upravené v ust. § 96 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých 

škôl  v  znení  vyhlášky č. 396/2008 Z. z., vyhlášky č. 227/2012 Z. z., vyhlášky č. 235/2013 

Z. z. a  vyhlášky č. 157/2014 Z. z.  

 

Kto má nárok na sociálne štipendium  
 

     Každý   študent   prvého  štúdia  v  dennej  forme  vysokej  školy  na  Slovensku, ktorý  má  

na území SR trvalý pobyt, ak neprekročil štandardnú dĺžku štúdia a mesačný príjem jeho 

rodiny nie je vyšší ako hranica príjmu stanovená na základe súm životného minima. 

Výška  životného  minima  sa  každoročne  mení  k  1. júlu opatrením Ministerstva práce, 

sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky. 

 

     Pokiaľ študent študuje aj na inej vysokej škole, o sociálne štipendium môže požiadať len 

jednu z nich. Externým študentom a doktorandom sa sociálne štipendium nepriznáva. 

 

     O sociálne štipendium môže študent požiadať hneď na začiatku akademického roka (až po 

1. septembri) na základe vyplnenej žiadosti, ktorú doručí poštou alebo osobne na Referát 

sociálnej starostlivosti Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Študentská 2, 911 50 Trenčín.  

Tlačivo žiadosti  si možno vyžiadať na tomto oddelení  alebo stiahnuť na internetovej adrese 

www.tnuni.sk  - v sekcii sociálna starostlivosť. K  žiadosti  je  treba doložiť doklady 

preukazujúce okruh spoločne posudzovaných osôb, ktoré so študentom žijú v domácnosti        

a príjmy osôb tvoriacich so žiadateľom spoločnú domácnosť, potrebné k vydaniu príslušného 

rozhodnutia (viď ďalšia príloha - Doklady a potvrdenia potrebné k doloženiu k žiadosti 

o priznanie sociálneho štipendia).  Ak u študenta dôjde  v priebehu akademického roka 

k zmenám v skutočnostiach, má študent možnosť podať novú žiadosť o prehodnotenie 

priznanej výšky sociálneho štipendia. 

 

     Pre správne určenie výšky sociálneho štipendia je dôležitý čistý príjem osôb žijúcich 

v spoločnej domácnosti so študentom (žiadateľom) dosiahnutý za predchádzajúci kalendárny 

rok. Do celkového rozhodujúceho príjmu pre výpočet výšky sociálneho štipendia sa počítajú 

aj nemocenské dávky, pravidelné mesačné štátne dávky, dôchodky, materské, rodičovský 

príspevok a výživné. Výpočty štipendií sa líšia v prípadoch, ak deti vychováva iba jeden 

rodič, ďalej ak sa v rodine nachádza ťažko zdravotne postihnutá osoba, ak nezaopatrený 

študent zarába a jeho mesačný príjem presiahne 1,2-násobok sumy životného minima, ak 

niektorý z rodičov poberá v čase podania žiadosti dávku v nezamestnanosti, dávku v hmotnej 

núdzi alebo je viac ako štyri mesiace dočasne pracovne neschopný. Z toho vyplýva, že každú 

žiadosť je potrebné posudzovať individuálne, a to podľa konkrétnej situácie  žiadateľa        

a od toho sa odvíja aj výška sociálneho štipendia.       

 

     Pokiaľ študent poberajúci štipendium preruší alebo ukončí štúdium v priebehu 

akademického roka, túto skutočnosť musí nahlásiť neodkladne na oddelenie referátu sociálnej 

starostlivosti, z dôvodu zastavenia vyplácania sociálneho štipendia. Ak si túto povinnosť 

študent nesplní a bude mu sociálne štipendium naďalej vyplácané neoprávnene, bude od neho 

http://www.tnuni.sk/


škola žiadať vrátenie štipendia. Pokiaľ študent dobrovoľne štipendium nevráti, pristúpi sa 

k vymáhaniu nároku súdnou cestou. 

 

Priznanie sociálneho štipendia 

 

   Štipendium sa priznáva od prvého dňa v mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná, najviac    

do konca júna alebo najviac do konca mesiaca, v ktorom študent prestane byť študentom. 

Výnimku tvorí  študent, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo 

polosirota a od žijúceho rodiča má určený rozsah vyživovacej povinnosti alebo je 

nezaopatreným dieťaťom, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej 

starostlivosti, t.j. v detskom domove alebo v náhradnej rodine. Takýmto študentom sa 

štipendium priznáva aj na mesiace júl a august. 

   Študentom, ktorí majú v čase podania žiadosti  rodiča, ktorý sa s ním spoločne posudzuje,  

na dávke v nezamestnanosti, na dávke v hmotnej núdzi, dlhodobo práceneschopného alebo je 

v evidencii uchádzačov o zamestnanie po uplynutí podporného obdobia v nezamestnanosti, 

sa štipendium priznáva iba na päť mesiacov. Po tomto období je možné podať opäť novú 

žiadosť.  

 

Termín vyplácania sociálneho štipendia 

 

   Vysoká škola  poskytuje žiadateľovi sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr 

desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na číslo bankového účtu/IBAN, ktoré žiadateľ 

uvedie na žiadosti. Štipendiá sa vyplácajú iba tým študentom, ktorí majú rozhodnutie 

o priznaní sociálneho štipendia právoplatné a vykonateľné. Rozhodnutie nadobúda 

právoplatnosť dňom jeho prevzatia žiadateľom.   

Rozhodnutie je vykonateľné: 

1) dňom jeho prevzatia, ak žiadateľ rozhodnutie prevezme osobne a na jeho kópiu uvedie, že 

      sa vzdáva nároku na odvolanie, 

2) po uplynutí lehoty  na  odvolanie, t. j. 15 dní  od  nasledujúceho  dňa  po  dni, v ktorom  si 

      žiadateľ rozhodnutie prevzal, ak bolo rozhodnutie zaslané poštou a žiadateľ sa neodvolal. 

 

     Podrobnejšie informácie potrebné k podaniu žiadosti o sociálne štipendium Vám budú 

poskytnuté na Referáte sociálnej starostlivosti TnUAD (budova C - prízemie) v čase úradných 

hodín.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


