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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky

zo 6. mája 2004

o pos ky to va ní šti pen dií žia kom stred ných škôl a špe ciál nych škôl 

  Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 24 
ods. 3 a § 28 ods. 4 zá ko na č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá -
klad ných a stred ných škôl (škol ský zá kon) v zne ní ne -
skor ších pred pi sov usta no vu je:

§ 1

(1) Šti pen dium mož no pos kyt nú� žia ko vi, kto rý je žia -
kom den né ho štú dia gym ná zia, stred nej od bor nej ško ly,
stred né ho od bor né ho uči liš �a vrá ta ne zdru že nej stred nej 
ško ly, uči liš �a, špe ciál nej stred nej ško ly, prak tic kej ško -
ly ale bo od bor né ho uči liš �a, ak sa spo loč ne po su dzu je
s oso ba mi, kto rým sa pos ky tu je po moc v hmot nej nú dzi
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.1) 

(2) Šti pen dium sa pos ky tu je od za čiat ku škol ské ho
roka na prí sluš ný škol ský rok v ob dobí škol ské ho
vyučovania2) s vý nim kou pod ¾a § 2 ods. 2.

§ 2

(1) Šti pen dium sa pos ky tu je na zá kla de pí som nej
žia dos ti po da nej žia kom ale bo jeho zá kon ným zá stup -
com (ïa lej len „žia da te¾“) ria di te ¾o vi ško ly, na kto rej
žiak štu du je.

(2) Ak žia da te¾ po žia da o šti pen dium po čas škol ské -
ho roka, šti pen dium sa pos kyt ne v prí sluš nom škol -
skom roku od pr vé ho dňa ka len dár ne ho me sia ca,
v kto rom bola žia dos� po da ná.

(3) Prí lo hou k žia dos ti o šti pen dium je doklad3) o tom,
že žiak sa spo loč ne po su dzu je s oso ba mi, kto rým sa  po -
skytuje po moc v hmot nej nú dzi.4)

(4) Šti pen dium sa ne po sky tu je žia ko vi, kto ré mu
bolo ulo že né pod mie neč né vy lú če nie, a to od pr vé ho
dňa ka len dár ne ho me sia ca na sle du jú ce ho po ka len -
dár nom me sia ci, v kto rom bo lo žia ko vi ulo že né pod -
mie neč né vy lú če nie, do kon ca ka len dár ne ho me sia ca, 
v kto rom uply nu l čas pod mie neč né ho vy lú če nia.

(5) Pod mien kou pos kyt nu tia šti pen dia je pí som ný
zá vä zok žia da te ¾a, že

a) bez od klad ne pí som ne ohlá si ria di te ¾o vi ško ly všet ky
sku toč nos ti, kto ré by moh li ma� vplyv na pos ky to va -
nie šti pen dia,

b) vrá ti šti pen dium pos kyt nu té na zá kla de ním uve de -
ných ne prav di vých úda jov ale bo ne oz ná me nej zme ny
sku toč nos tí, roz ho du jú cich na pos kyt nu tie šti pen -
dia.5)

(6) Ak dô jde k zme ne sku toč nos tí roz ho du jú cich na
pri zna nie šti pen dia, zme na sa usku toč ní, ak je 
a) v pro spech žia ka, od pr vé ho dňa ka len dár ne ho me sia -

ca, v kto rom na sta la, ak bola ozná me ná naj ne skôr
v na sle du jú com ka len dá rnom me sia ci; po uply nu tí
tej to le ho ty od pr vé ho dňa ka len dár ne ho me sia ca,
v kto rom bola zme na ozná me ná,

b) v ne pros pech žia ka, od pr vé ho dňa ka len dár ne ho me -
sia ca, kto rý na sle du je po ka len dár nom me sia ci, v kto -
rom na sta la zme na. 

(7) Šti pen dium sa ne po sky tu je, ak bolo pri zna né žia -
ko vi na zá kla de ne prav di vých úda jov ale bo za obdobie,
v ktorom na sta la taká zme na sku toč nos tí roz ho du jú cich
na pos ky to va nie šti pen dia, kto ré majú za ná sle dok ne -
spl ne nie pod mie nok na jeho pos ky to va nie.

§ 3

(1) Šti pen dium sa pos ky tu je žia ko vi me sač ne vo výš ke
a) 1 200 Sk pri prie mer nom pro spe chu žia ka do 2,0 vrá -

ta ne,
b) 800 Sk pri prie mer nom pro spe chu žia ka hor šom ako

2,0 do 3,0 vrá ta ne,
c) 600 Sk pri prie mer nom pro spe chu žia ka hor šom ako

3,0.

(2) Prie mer ný pro spech žia ka sa určí ako prie mer stup -
ňov pro spe chu z jed not li vých vy u čo va cích pred me tov
uve de ných na vy sved če ní žia ka za pred chá dza jú ci pol -
rok škol ské ho vy u čo va nia;6) prie mer ný pro spech žia ka
ne za hŕ ňa kla si fi ká ciu z ne po vin ných vy u čo va cích pred -
me tov.
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1) Zá kon č. 599/2003 Z. z. o po mo ci v hmot nej nú dzi a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 5/2004 Z. z.
2) § 2 vy hláš ky Mi nis ter stva škol stva, mlá de že a športu Slo ven skej re pub li ky č. 122/1992 Zb. o or ga ni zá cii škol ské ho roka na zá klad ných

ško lách a stred ných ško lách. 
3) § 25 ods. 4 zá ko na č. 599/2003 Z. z.
4) § 10 až 14 zá ko na č. 599/2003 Z. z.
5) § 451 a 458 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
6) § 3 ods. 1 vy hláš ky Mi nis ter stva škol stva, mlá de že a športu Slo ven skej re pub li ky č. 122/1992 Zb.



(3) Ak je žiak hod no te ný len slov ným hod no te ním pro -
spel, výš ka šti pen dia sa určí pri me ra ne pod ¾a od se ku 1.

(4) Prie mer ný pro spech žia ka v pr vom pol roku pr vé ho
roč ní ka sa určí pod ¾a vý roč né ho vy sved če nia zo ško ly,
kto rú na po sle dy na všte vo val.

§ 4

Šti pen diá sa vy plá ca jú v ter mí noch ur če ných ško -
lou.7) 

§ 5

Usta no ve nie § 2 ods. 4 sa vz�a hu je aj na žia kov, kto rým 
bolo pod mie neč né vy lú če nie ulo že né pred na do bud nu -

tím účin nos ti tej to vy hláš ky, ak toto pod mie neč né vy lú -
če nie tr vá.

§ 6

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej
so cia lis tic kej re pub li ky, Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo -
ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a Mi nis ter stva prá ce
a so ciál nych vecí Slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky
č. 88/1984 Zb. o pos ky to va ní šti pen dií a hmot né ho za -
bez pe če nia žia kom gym ná zií a stred ných od bor ných
škôl.

§ 7

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. júna 2004.

Mar tin Fronc v. r.
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7) § 5 ods. 4 písm. m) zá ko na č. 596/2003 Z. z. o štát nej sprá ve v škol stve a škol skej samo sprá ve a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.













  

















 










