
Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01  Kežmarok 
 

 
Usmernenie  

pre žiadateľov o stredoškolské štipendium 
 v školskom roku 2016/2017 

 
Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o 
výchove a vzdelávaní (školského zákona),  § 149 Štipendium. 
 
1. 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:  

 45,21 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky 
životného minima, 

 31,65 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 
35 % výšky životného minima, 

 22,61 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo 
           výške 25 % výšky 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 roka.  

Vzhľadom k tomu, že sa k 1. júlu 2016 hodnoty životného minima nezmenili, v 
školskom roku  2016/2017  sumy životného minima  majú nasledovné 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. 
 
2. Žiadosť o štipendium 

Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia. 
Formulár žiadosti je k dispozícii na  

 http://www.uips.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemi
d=1094  

 internetovej stránke školy http://haobkk.edupage.org/,  
 alebo si ho vyzdvihnite u Ing. Pitoňákovej. 

 
Žiadateľ (plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka), predloží vyplnené 
a podpísané tlačivo žiadosti  a povinné  prílohy: 

1. riaditeľom školy overenú kópiu vysvedčenia  za predchádzajúce klasifikačné 
obdobie (stačí priniesť originál a kópiu – overenie urobí riaditeľka školy spoločne 
všetkým žiadateľom. Potom vám originál vysvedčenia vrátime),  

2. a) ak žiada o štipendium z titulu hmotnej núdze aktuálny doklad z úradu práce o 
poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi       

alebo 
b) ak žiada o štipendium z titulu životného minima doklady o všetkých príjmoch 
za kalendárny rok 2015. 

Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje:   

 čistý príjem zo závislej činnosti,  

 príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti,  

http://www.uips.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=1094
http://www.uips.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=1094
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 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., 
a zároveň doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť 
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). 
 
 

3. Poskytnutie štipendia 
 

3.1 Riaditeľka 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. 
3.2  Štipendium sa poskytuje na začiatku školského roka na príslušný školský rok počas 
obdobia školského vyučovania.  
3.3  Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, poskytne sa štipendium v 
príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť 
podaná. 
 
 
 

Vyplnené tlačivá – žiadosť o poskytnutie štipendia  
spolu s predpísanými prílohami  

je potrebné doručiť Ing. Ľubomíre Pitoňákovej,  
kancelária č. 59 (nová budova 2.poschodie)  

do pondelka 26. septembra 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
Kežmarok 9. september 2016   Ing. Ľubomíra Pitoňáková 
       zástupkyňa riaditeľky školy 
       pre technicko-ekonomickú činnosť 
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