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Smernica č. 2/2006
o priznávaní sociálneho štipendia študentom
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Úvodné ustanovenia

Príjem  rozhodujúci  na  posúdenie  nároku  na  sociálne  štipendium,  okruh  spoločne 
posudzovaných osôb, hranicu príjmu a vznik nároku na sociálne štipendium, jeho výšku pre 
jednotlivé  formy štúdia  a ďalšie  podrobnosti  o priznávaní  sociálneho štipendia  ustanovuje 
vyhláška č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.

Na sociálne štipendium majú právny nárok študenti študijných programov prvých dvoch 
stupňov štúdia a študijných programov podľa §53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých 
školách, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike a sú študentmi prvého štúdia a to 
najviac na obdobie nepresahujúce štandardnú dĺžku štúdia. Pokiaľ niekto v jednom ak. roku 
študuje viacero študijných programov v danom stupni, celková doba štúdia sa mu na účely 
priznania sociálneho štipendia nezvyšuje o jeden rok za každý takýto študijný programov 
danom  stupni,  ale  len  o  jeden  rok.  

Čl. 1
Rozhodujúci príjem

(1) Podľa §2 ods. 1 vyhlášky 102/2006 Z. z. sa za rozhodujúci príjem  považuje jedna 
dvanástina  súčtu  príjmov  okruhu  spoločne  posudzovaných  osôb  (čl.  2  smernice)  za 
kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne 
štipendium.

(2)  Za  príjem sa  na účely určenia  súm životného minima podľa  §4 ods.  1  zákona č. 
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov považujú:

a) príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu (podľa čl.  1 ods.  4 tejto 
smernice) po odpočítaní:

• poistného na povinné zdravotné poistenie,
• poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na 

invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti,
• preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,
• ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov 

fyzických osôb,
b) príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb, okrem prijatých náhrad škôd,  

náhrad  nemajetkovej  ujmy,  plnenia  z poistenia  majetku  a plnenia  z poistenia  
zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného 
príjmu,

c)  sumy vreckového pri  zahraničných pracovných  cestách  do  výšky  40% nároku  na  
stravné ustanovené osobitným predpisom,

d)  náhrady  niektorých  výdavkov  zamestnancov  do  výšky  ustanovenej  osobitným  
predpisom,

e) ďalšie  príjmy  fyzických  osôb  podľa  osobitných  predpisov  po  odpočítaní  dane  
z prevodu a prechodu nehnuteľností .
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(3)  Za  príjem na účely určenia  súm životného minima sa  podľa  §4 ods.  1  zákona č. 
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažujú:

a) jednorazové štátne sociálne dávky,
b)  peňažné  príspevky  občanov  s ťažkým  zdravotným  postihnutím  na  kompenzáciu  

sociálnych  dôsledkov  ich  ťažkého  zdravotného  postihnutia  okrem  príspevku  za  
opatrovanie,

c) zvýšenie dôchodku za bezvládnosť,
d) jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
e) štipendiá. 

Za  príjem  sa  tiež  nepovažuje  príjem  nezaopatreného  dieťaťa v okruhu  spoločne 
posudzovaných osôb pripadajúci na kalendárny mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmu (čl. 
1 ods. 4 smernice, §3 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov) do výšky 1,2-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.

Podľa zákonu o hmotnej núdzi sa za príjem nepovažuje ani:

• prídavok na dieťa (poskytuje UPSVAR)
• nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou (poskytuje obec)
• uvedené príspevky pri aktívnej politike práce: (poskytuje UPSVAR)
• náhrada  časti  cestovných  výdavkov  a  náhrada  cestovných  výdavkov  uchádzača  o 

zamestnanie podľa osobitného predpisu (§ 32 ods. 10 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o 
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

• príspevok  na  náhradu  cestovných  výdavkov  na  konanie  aktivít  vymedzených  v 
individuálnom  akčnom  pláne  podľa  osobitného  predpisu,  (§  43  ods.  7  zákona  č. 
5/2004 Z. z.)

• úhrada výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné uchádzačovi o 
zamestnanie,  ktorému  sa  zabezpečuje  vzdelávanie  a  príprava  pre  trh  práce  podľa 
osobitného predpisu, (§ 46 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z.)

• príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa stará o 
dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky podľa osobitného predpisu, (§ 46 ods. 
5 zákona č. 5/2004 Z. z.)

• príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa osobitného predpisu, § 51 ods. 4 
zákona č. 5/2004 Z. z.

• daňový bonus. (poskytuje zamestnávateľ, alt. sa uplatňuje v daňovom priznaní).

(4) Predmetom dane z príjmu sú:
a)  príjmy zo závislej činnosti,
b) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu,
c) príjmy z kapitálového majetku,
d) ostatné príjmy.
Tieto príjmy sú uvedené v §5 – 8 zákona č.  595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov. (Viď. Príloha č. 1)

(5) Nezaopatrené dieťa (§3 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa) je 
dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak 

a) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
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b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú 
činnosť pre chorobu alebo úraz.
(6)  Ak  príjem  nezaopatreného  dieťaťa v okruhu  spoločne  posudzovaných  osôb 

pripadajúci na kalendárny mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmov (čl. 1 ods. 4 smernice), 
presahuje 1,2-násobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby, zníži sa tento 
príjem  na  určenie  rozhodujúceho  príjmu  o 1,2  násobok  sumy  životného  minima  jednej 
plnoletej fyzickej osoby.

(7) Ak spoločne posudzovaná osoba podľa §3 vyhlášky 102/21006 Z. z. a čl. 2 tejto 
smernice v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa 
posudzuje nárok na sociálne štipendium, alebo v priebehu kalendárneho roka, v ktorom sa 
posudzuje nárok na sociálne štipendium

a)  začala  poberať  starobný  dôchodok  (zákon  č.  461/2003  Z.  z.  o sociálnom  poistení 
v znení  neskorších  predpisov,  zákon  č.  43/2004  Z.  z.  o starobnom dôchodkovom sporení 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

b) invalidný dôchodok (zákon č. 461/2003 Z. z.),
c)  výsluhový  dôchodok  a  invalidný  výsluhový  dôchodok  (zákon  č.  328/2002  Z.  z. 

o sociálnom  zabezpečení  policajtov  a vojakov  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov 
v znení neskorších predpisov),

d) materské alebo rodičovský príspevok (zákon č. 461/2003 Z. z.)
a najmenej  počas  troch  mesiacov  pred  posudzovaním  nároku  na  sociálne  štipendium 

podľa vyhlášky č.  102/2006 Z. z.  nemá táto spoločne posudzovaná osoba okrem príjmov 
uvedených  v tomto  odseku  iné  príjmy,  za  mesačný  príjem  sa  u tejto  osoby  na  určenie 
rozhodujúceho príjmu považuje príjem podľa tohto odseku pripadajúci na jeden kalendárny 
mesiac (§2 ods. 5 vyhlášky č. 102/2006 Z. z.).

 
(8) Ak spoločne posudzovaná osoba (podľa § 3 vyhlášky č. 102/2006 Z. z. a čl.  2 

smernice)  poberá  v čase  podania  žiadosti  o priznanie  sociálneho  štipendia  dávku 
v nezamestnanosti (zákon č. 461/2003 Z. z.), za mesačný príjem sa u tejto osoby na určenie 
rozhodujúceho  príjmu  považuje  výška  dávky  v nezamestnanosti  (§2  ods.  6  vyhlášky  č. 
102/2006 Z. z.).

Čl. 2
Okruh spoločne posudzovaných osôb

(1) Do okruhu spoločne posudzovaných osôb patria osoby, ktoré sa podľa §3 vyhlášky 
č. 102/2006 Z. z. posudzujú spoločne.

(2) U študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom (čl. 1 ods. 5 smernice) sa podľa §3 
ods. 2 vyhlášky 102/2006 Z. z. spoločne posudzujú:

a)  rodičia  študenta,  ktorí  nemajú  voči  študentovi  upravenú  vyživovaciu  povinnosť,  
nezaopatrené deti, ktoré sú v ich starostlivosti alebo sú v starostlivosti študenta, ak ide 
o slobodného študenta alebo ženatého študenta,  ktorého manžel  je  nezaopatreným  
dieťaťom, alebo študenta, ktorého manželstvo zaniklo a manžel študenta bol v čase  
zániku manželstva nezaopatreným dieťaťom,

b) študent,  jeho  manžel  a nezaopatrené  deti,  ktoré  sú  v ich  starostlivosti,  ak  ide  
o ženatého študenta, ktorého manžel nie je nezaopatreným dieťaťom, alebo

c) študent  a nezaopatrené  deti,  ktoré  sú  v jeho  starostlivosti,  ak  ide  o slobodného  
študenta, ktorý je obojstrannou sirotou, študenta, ktorého manželstvo zaniklo a manžel 
študenta nebol v čase zániku manželstva nezaopatreným dieťaťom, študenta, ktorý má 
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upravenú  vyživovaciu  povinnosť  od  rodičov,  alebo  študenta,  ktorý  má  upravenú  
vyživovaciu povinnosť od manžela.

(3) U študenta, ktorý nie je podľa čl. 1 ods. 5 smernice nezaopatreným dieťaťom (§ 
3 ods. 6 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa) sa podľa §3 ods. 3 vyhlášky 102/2006 
Z. z spoločne posudzuje:

a) študent, jeho manžel a nezaopatrené deti, ktoré sú v ich starostlivosti, ak študent nemá 
upravenú vyživovaciu povinnosť od manžela, alebo

b) študent  a nezaopatrené  deti,  ktoré  sú  v jeho  starostlivosti,  ak  ide  o slobodného  
študenta, študenta, ktorého manželstvo zaniklo, alebo o študenta, ktorý má upravenú 
vyživovaciu povinnosť od manžela.

(4)  Na účely tejto  smernice sa  podľa §3 ods.  4  vyhlášky 102/2006 Z.  z  v okruhu 
spoločne posudzovaných osôb neposudzujú nezvestné osoby, po ktorých je v čase podania 
žiadosti študenta o priznanie sociálneho štipendia vyhlásené pátranie.

(5) Okruh spoločne posudzovaných osôb sa podľa §3 ods. 5 vyhlášky 102/2006 Z .z 
zväčšuje o jednu plnoletú fyzickú osobu, ak sa o študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, 
stará osamelý rodič, alebo ak sa osamelý študent, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom, stará 
o nezaopatrené dieťa.

Čl. 3
Hranica príjmu

(1) Podľa §4 ods. 1 vyhlášky č. 102/2006 Z. z. je hranica príjmu súčet súm životného 
minima okruhu spoločne posudzovaných osôb podľa čl.  2 tejto smernice zvýšený o sumy 
uvedené v ods. 3 až 5 smernice.

(2)  Podľa  zákona  č.  601/2003  Z.  z.  o životnom  minime  a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov sa za životné minimum fyzickej osoby, alebo fyzických osôb, ktorých 
príjmy sa posudzujú spoločne, sa považuje suma, alebo úhrn súm 

a) 4 730 Sk mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
b) 3 300 Sk mesačne,  ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú  

osobu,
c) 2 150 Sk mesačne, ak ide o

c1) zaopatrené neplnoleté dieťa,
c2) nezaopatrené dieťa.

Výška životného minima sa pravidelne mení vždy k 1. júlu príslušného kalendárneho roka 
(viď. posledné opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
o ustanovení súm životného minima č. 262/2005).

(3)  Hranica  príjmu  sa  podľa  §4  ods.  2  vyhlášky  102/2006  Z.  z  zvyšuje  o sumu 
životného minima ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej osoby (čl. 3 ods. 2 písm. 
b) smernice) za každého študenta študujúceho dennou formou štúdia v mieste trvalého pobytu 
v okruhu spoločne posudzovaných osôb.

(4)  Hranica  príjmu sa  podľa  §4  ods.  3  vyhlášky č.  102/2006 Z.  z.  zvyšuje  o 1,2-
násobok sumy životného minima ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej osoby (čl. 3 
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ods.  2  písm.  b)  smernice)  za  každého študenta  študujúceho dennou formou štúdia  mimo 
miesta trvalého pobytu v okruhu spoločne posudzovaných osôb.

(5)  Hranica  príjmu sa  podľa  §4  ods.  4  vyhlášky č.  102/2006 Z.  z.  zvyšuje  o 1,2-
násobok sumy životného minima ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej osoby (čl. 3 
ods. 2 písm. b) smernice) za každé nezaopatrené dieťa v okruhu spoločne posudzovaných 
osôb podľa čl. 2 smernice, ktoré študuje v zahraničí a ktorého štúdium je podľa rozhodnutia 
ministerstva svojim rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na vysokej škole dennou 
formou. 

(6)  Podľa §4 ods.  5  vyhlášky č.  102/2006 Z.  z.  sa  za študenta študujúceho mimo 
miesta trvalého pobytu považuje študent, ktorého miesto sídla vysokej školy, na ktorej študent 
študuje, alebo miesto jej pracoviska mimo jej sídla, na ktorom sa uskutočňuje jeho štúdium, je 
mimo miesta trvalého pobytu študenta a najkratšia cestovná vzdialenosť verejnou pravidelnou 
autobusovou dopravou alebo verejnou osobnou dopravou na dráhe medzi týmito miestami je 
30 km a viac.

Čl. 4
Výška sociálneho štipendia

(1) Výška sociálneho štipendia podľa §5 ods. 1 vyhlášky č 102/2006 Z. z. pripadajúca 
na kalendárny mesiac (ďalej len „výška sociálneho štipendia“) u študenta študujúceho dennou 
formou štúdia v mieste trvalého pobytu, u ktorého rozhodujúci príjem (podľa čl. 1 smernice) 
je vyšší, ako suma životného minima okruhu spoločne posudzovaných osôb, je rozdiel hranice 
príjmu (podľa čl. 3 smernice) a rozhodujúceho príjmu (podľa čl. 1 ods. 1 smernice) vydelený 
prepočítaným počtom študentov podľa čl. 4 ods. 4 smernice (vzorec 1a)).

U študenta študujúceho dennou formou štúdia mimo miesta trvalého pobytu, je podľa 
§5 ods. 3 vyhlášky č 102/2006 Z. z. výška sociálneho štipendia v tomto prípade 1,2-násobkom 
výšky sociálneho štipendia (vzorec 1b)).

1a) 
HP RP

VSŠ
PPŠ

−=

1b) 1, 2
HP RP

VSŠ x
PPŠ

−=

VSŠ ... výška sociálneho štipendia
HP ..... hranica príjmu
RP ..... rozhodujúci príjem
PPŠ ... prepočítaný počet študentov

(2) Výška sociálneho štipendia podľa §5 ods. 2 vyhlášky č 102/2006 Z. z. u študenta 
študujúceho dennou formou štúdia v mieste trvalého pobytu, u ktorého rozhodujúci príjem 
(podľa čl. 1 smernice) je nižší, ako suma životného minima okruhu spoločne posudzovaných 
osôb, je suma životného minima ďalšej plnoletej fyzickej osoby zvýšená o sumu životného 
minima  nezaopatreného  dieťaťa  vynásobenú  rozdielom  sumy  životného  minima  okruhu 
spoločne posudzovaných osôb a rozhodujúceho príjmu, vydeleným sumou životného minima 
okruhu spoločne posudzovaných osôb (vzorec 2a)). 
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U študenta študujúceho dennou formou štúdia mimo miesta trvalého pobytu, je podľa §5 
ods. 4 vyhlášky č 102/2006 Z. z. v tomto prípade výška sociálneho štipendia 1,2-násobkom 
výšky sociálneho štipendia (vzorec 2b)).

2a)
sumaŽMOSPO

RPsumaŽMOSPO
xVSŠ

−+= )21503300(  

2b) 2,1)21503300( x
sumaŽMOSPO

RPsumaŽMOSPO
xVSŠ

−+=  

VSŠ ...................... výška sociálneho štipendia
3300 ..................... suma životného minima ďalšej plnoletej fyzickej osoby (v Sk)
2150 ..................... suma životného minima nezaopatreného dieťaťa (v Sk)
Suma ŽMOSPO ... suma životného minima okruhu spoločne posudzovaných osôb
RP ......................... rozhodujúci príjem

(3) Podľa §5 ods. 5 vyhlášky č 102/2006 Z. z. výška sociálneho štipendia vypočítaná 
podľa odsekov 1 a 2 sa zaokrúhľuje na celé stokoruny smerom nahor.

(4)  Podľa §5 ods. 6 vyhlášky č 102/2006 Z. z. prepočítaný počet študentov je počet 
študentov v okruhu spoločne posudzovaných osôb podľa čl. 2 smernice, ktorí študujú dennou 
formou  štúdia,  zvýšený  o 0,2  za  každého  z týchto  študentov,  ktorý  študuje  mimo miesta 
trvalého pobytu. Prepočítaný počet študentov sa zvyšuje o 1,2 za každé nezaopatrené dieťa 
v okruhu spoločne posudzovaných osôb, ktoré študuje v zahraničí a ktorého štúdium je podľa 
rozhodnutia ministerstva svojim rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na vysokej 
škole dennou formou.

(5) Podľa §5 ods. 7 vyhlášky č 102/2006 Z. z. ak po zaokrúhlení podľa odseku 5 výška 
sociálneho štipendia je 100 Sk alebo 200 Sk, výška sociálneho štipendia sa ustanovuje sumou 
300 Sk.

(6) Podľa §5 ods. 8 vyhlášky č 102/2006 Z. z. výška sociálneho štipendia u študenta 
študujúceho externou formou štúdia je 0.

Čl. 5

(1)  Sociálne  štipendium  možno  priznať  študentovi  na  základe  písomnej  žiadosti 
o priznanie sociálneho štipendia (ďalej len „žiadosť“), ktorá sa podáva na príslušnej fakulte 
Univerzity Mateja Bela, ktorej  je žiadateľ študentom. Ak je žiadateľ študentom viacerých 
fakúlt/viacerých vysokých škôl, žiadosť môže podať len na jednej fakulte/na jednej vysokej 
škole. 

Univerzita Mateja Bela nevyplatí sociálne štipendium študentovi, ktorý podal žiadosti 
na  viaceré  fakulty  UMB.  Pri  podaní  žiadosti  je  potrebný  občiansky  preukaz  študenta 
a príslušné prílohy rozhodujúce pre vybavenie žiadosti.
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(2)  Žiadosť  sa  podáva  v akademickom roku,  v ktorom sa  má  sociálne  štipendium 
poskytovať,  pričom  na  to  isté  obdobie  možno  priznať  jedno  sociálne  štipendium.  

Čl. 6

(1) Sociálne štipendium sa v príslušnom akademickom roku priznáva od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca,  v ktorom bola  žiadosť  podaná.  Pokiaľ  sa  študentovi  prizná  nejaká 
výška sociálneho štipendia a študent nepožiada o prehodnotenie výšky sociálneho štipendia 
(najmä  z dôvodu  zväčšenia  okruhu  spoločne  posudzovaných  osôb,  alebo  zmeny 
rozhodujúceho príjmu), táto je platná na celý akademický rok, spravidla do konca mesiaca 
jún,  najviac však do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom študent prestane byť študentom. 

U študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo má upravenú 
vyživovaciu povinnosť od oboch rodičov, sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl 
a august príslušného akademického roka (12 mesiacov) (§7 ods. 1 vyhlášky č. 102/2006 Z. 
z.).

 (2) Sociálne štipendium sa priznáva najviac na obdobie štyroch kalendárnych mesiacov 
od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o priznanie sociálneho štipendia, ak 
mesačný príjem niektorej zo spoločne posudzovaných osôb na určenie rozhodujúceho príjmu 
bol určený podľa čl. 1 ods. 8 smernice. Po skončení tohto obdobia možno opätovne požiadať 
o priznanie sociálneho štipendia. (§7 ods. 2 vyhlášky č. 102/2006 Z. z.)

(3) Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, 
v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová 
výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje 
po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia. (§7 ods. 
3 vyhlášky č. 102/2006 Z. z.)

(4)  Sociálne štipendium možno priznať najdlhšie  do  konca  mesiaca,  v ktorom študent 
prestane byť študentom (§65 a 66 zákona č. 131/2002 Z. z.).

(5) O sociálne štipendium v ak. roku 2005/2006 podľa novej smernice možno požiadať od 
1. apríla 2006, kedy nadobúda účinnosť vyhláška č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho 
štipendia študentom vysokých škôl. 

V ďalších akademických rokoch žiadosť o sociálne štipendium je možné podať až 
po 1. septembri  akademického roku, v ktorom sa má sociálne štipendium priznať. 

Čl. 7
Správne konanie o priznávaní sociálneho štipendia

Konanie o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl sa všeobecne  riadi 
ustanoveniami zákona   71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a ustanoveniami 
tejto  smernice.
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Administrácia  celej  agendy  o priznávaní  sociálneho  štipendia  vrátane  prípravy  návrhu 
rozhodnutia rektora je spravovaná fakultou.

(1) Podanie žiadosti

a) Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia sa podáva písomne fakulte, ktorej je žiadateľ 
študentom.
Prijatie  žiadosti  doručenej  poštovou  prepravou  zaregistruje  prezenčným  razítkom 
podateľňa fakulty.
Prijatie žiadosti doručenej na študijné odd. osobne zaregistruje prezenčným razítkom 
študijné odd. fakulty.
Dňom doručenia je prezenčné razítko fakulty. Prijatím žiadosti začína správne konanie 
o priznaní sociálneho štipendia a začína plynúť lehota pre rozhodovanie (podľa čl. 7, 
ods. 2 smernice a § 49 správneho poriadku).
Na  žiadosť  žiadateľa  musí  sa vydať potvrdenie o prijatí jeho žiadosti, z ktorého 
bude zrejmé, kto žiadosť prijal a kedy.

b) Zo žiadosti musí byť zrejmé, kto ju podáva. Účastníkom konania môže byť len študent 
riadne zapísaný na štúdium v zmysle zákona o vysokých školách (rodič a iné osoby 
nie sú účastníkom konania a preto ani nemôžu žiadať o priznanie sociálneho štipendia 
pre svoje dieťa).    

c) Žiadateľ  podáva  písomnú žiadosť   spolu  s prílohami  rozhodujúcimi  pre  vybavenie 
žiadosti.  Odporúča  sa   používať  žiadosť,  ktorá  je  súčasťou  Príručky  MŠ  SR 
k priznávaniu sociálnych štipendií študentom vysokých škôl (marec 2006).

d) Fakulta  je  povinná  skontrolovať,  či  žiadosť  spĺňa  základné  náležitosti  a  či 
pracovník, 

ktorý ju dostal na vybavenie, je kompetentný k nej pripraviť rozhodnutie. 
e) V prípade,  že  má  žiadosť   formálne  alebo  vecné  nedostatky,  je  potrebné  písomne 

požiadať žiadateľa o jej doplnenie alebo fakulta  preruší konanie a vyzve žiadateľa, 
aby nedostatky v určenej  lehote odstránil (podľa čl. 7 ods. 2 tejto smernice),  súčasne 
ho poučí, že inak konanie zastaví.

f) V prípade, že pracovník zistí, že žiadosť nie je kompetentný vybavovať, vyvinie úsilie, 
aby sa žiadosť dostala na správny orgán (napr. inú fakultu, inú vysokú školu), ktorý je 
príslušný na rozhodnutie o  tejto žiadosti. O tomto svojom postupe žiadateľa písomne 
informuje. V prípade, že si žiadosť o priznanie sociálneho štipendia podal občan, ktorý 
študuje napr. v zahraničí, a teda neexistuje správny orgán vecne príslušný rozhodnúť o 
jeho žiadosti,  fakulta rozhodne o zastavení konania, pretože nie je možné postúpiť 
podanie na príslušný správny orgán. 

(2) Lehoty 

a) Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
b) Lehota  na  posúdenie  komplexnosti  a  vybavenie jednoduchej  žiadosti  žiadateľa   

o priznanie sociálneho štipendia, keď žiadosť obsahuje všetky podstatné náležitosti  
a všetky prílohy rozhodujúce pre vybavenie žiadosti :                   bezodkladne

c) Lehota na prerušenie konania, keď žiadosť neobsahuje podstatné náležitosti 
alebo prílohy rozhodujúce pre vybavenie žiadosti 15 dní,
v obzvlášť zložitých prípadoch 30 dní

d) Maximálna lehota na vybavenie zložitej  žiadosti žiadateľa 30 dní
e) Maximálna lehota na vybavenie obzvlášť zložitých prípadov 60 dní
f) Lehota stanovená na doplnenie formálnych alebo vecných nedostatkov žiadosti plynie 

od doručenia výzvy alebo od doručenia rozhodnutia o prerušení konania žiadateľovi. 
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Lehota je zachovaná, ak žiadateľ v posledný deň lehoty doplní predpísané náležitosti 
alebo  prílohy  rozhodujúce  pre  vybavenie  žiadosti   alebo  ak  podanie  odovzdá  na 
poštovú prepravu.

g) Lehota  na  vybavenie  žiadosti  fakultou  je  zachovaná,  ak  fakulta  odovzdá  
ekonomickému odboru R-UMB výplatnú listinu  pre  výplatu sociálnych štipendií  
v lehotách stanovených v čl. 7 ods. 2 písm. b), d) a e) tejto smernice.
Ak fakulta nemôže rozhodnúť do 30 dní, prípadne do 60 dní, je povinná žiadateľa  
o tejto skutočnosti písomne upovedomiť s uvedením dôvodu.

h) O  vybavení  žiadosti  vydá  fakulta  žiadateľovi  písomné  rozhodnutie  v zmysle  
ustanovení čl. 7 ods.  5 tejto smernice.

(3) Prerušenie konania

a) Fakulta konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote
odstránil nedostatky  žiadosti a jej prílohách rozhodujúcich pre vybavenie žiadosti.

b) Fakulta môže prerušiť konanie najviac na dobu 15 dní, v obzvlášť zložitých prípadoch
najviac na dobu 30 dní.

c) Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať.
d) Pokiaľ  je  konanie  prerušené,  lehoty   na  vybavenie  žiadosti  podľa  tejto  smernice  

neplynú.
e) Fakulta v konaní pokračuje len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo,  

prípadne  len  čo  uplynie  lehota  stanovená  na  prerušenie  konania.

(4) Zastavenie konania

Fakulta konanie zastaví, ak:
a) zistí, že ten, kto podal žiadosť, nie je účastníkom konania,
b) žiadateľ vzal svoj návrh na začatie konania späť,
c) žiadateľ zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho,
d) žiadateľ na výzvu fakulty  v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho

podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený,
e) zistí, že vo veci už začala konať iná príslušná fakulta, iná vysoká škola,
f) odpadol dôvod konania (študent prestal byť študentom fakulty - prerušenie štúdia,  

vylúčenie  zo štúdia, zanechanie štúdia a pod.).
Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa  čl. 7 ods. 4) písm. b), c), e) a f) tejto     
smernice  sa nemožno odvolať.
Rozhodnutie o zastavení konania podľa čl. 7 ods. 4) písm. b) a c) tejto smernice sa iba      
vyznačí v spise.

(5) Podklad rozhodnutia a vydanie rozhodnutia

a) Fakulta je povinná zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať 
potrebné podklady pre rozhodnutie.

b) Fakulta je povinná pred vyhotovením rozhodnutia dať žiadateľovi možnosť vyjadriť sa 
k predloženej žiadosti a jej prílohám, prípadne ich doplniť.

c) Fakulta hodnotí predloženú žiadosť a jej prílohy , každý doklad jednotlivo a všetky  
doklady v ich vzájomnej súvislosti, v súlade s platnou legislatívou.

d) Písomné  rozhodnutie  rektora  o priznávaní  sociálneho  štipendia  je  vydávané  v 
lehotách:
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d1) o prerušení konania vo veci priznania sociálneho štipendia (stanovenie lehoty 
      žiadateľovi na odstránenie chýb a doplnenie chýbajúcich podkladov)

do 15 dní odo dňa začatia konania
d2) o priznaní sociálneho štipendia podľa čl. 7 ods. 2 písm. b) tejto smernice

do 15 dní odo dňa začatia konania
d3) o priznaní sociálneho štipendia podľa čl. 7 ods. 2 písm. d) tejto smernice 

do 30 dní odo dňa začatia konania
d4) o priznaní sociálneho štipendia podľa čl. 7 ods. 2 písm. e) tejto smernice 

do 60 dní odo dňa začatia konania
d5) o zamietnutí žiadosti o priznanie sociálneho štipendia (nepriznané, nevznikol   
      nárok) do 15, 30, 60 dní podľa zložitosti prípadu
d6) o zastavení konania podľa čl. 7 ods. 4  písm. b), c), e) a f) tejto smernice

do 15 dní od vzniku udalosti. 
e) Rozhodnutie musí byť vydané v súlade  so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, 

musí vychádzať zo spoľahlivo  zisteného  stavu  veci  a  musí  obsahovať  náležitosti 
stanovené zákonom o správnom konaní.. Rozhodnutie  rektora  musí  obsahovať 
výrok,  odôvodnenie  a poučenie  o  odvolaní.  
Rozhodnutie  vydáva  rektor.  Fakulta  vyhotovuje  návrh  rozhodnutia  rektora  podľa 
priložených vzorov rozhodnutí, v závislosti od spôsobu vybavenia žiadosti žiadateľa.

f) Rozhodnutie  vo  veci  konania  o priznaní  sociálneho  štipendia  sa  musí  doručiť  
žiadateľovi  do  vlastných  rúk.  Ak  si žiadateľ  preberá  rozhodnutie  osobne,  potvrdí  
fakulte prevzatie rozhodnutia svojím podpisom a dátumom prevzatia na kópii  
rozhodnutia.  
Ak  fakulta  doručuje  rozhodnutie  poštovou  prepravou,  je  povinná  zabezpečiť   
doručenie  v     obálke s     doručenkou „Do vlastných rúk“    s opakovaným doručením.

g) Ak  adresát   bezdôvodne  odoprel  písomnosť   prijať,  je doručená  dňom,   keď  sa  
jej  prijatie   odoprelo;  na  to  musí doručovateľ adresáta upozorniť.

h) Ak  má  účastník  konania,  ktorý   sa  zdržiava  v  cudzine  alebo  tam   má  sídlo,   
opatrovníka alebo  zástupcu v  tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi 
alebo zástupcovi. 

i) V sporných prípadoch doručenia rozhodnutia vo veci konania o priznaní sociálneho  
štipendia,  musí  fakulta  predložiť  všetky  dôkazné prostriedky o spôsobe doručenia  
rozhodnutí uchádzačovi. 

j) V prípade,  že  študent  využije  svoje  právo  na  odvolanie  proti  rozhodnutiu  rektora, 
vysoká škola  môže podľa  § 57  ods.  1   správneho poriadku o jeho  odvolaní  sama 
rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak sa tak nestane, postúpi vysoká 
škola podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku spisový materiál, odvolanie a výsledky 
doplnkového konania odvolaciemu orgánu do 30 dní odo dňa, keď jej odvolanie bolo 
doručené  a upovedomí o tom žiadateľa, ktorým je študent. 
Odvolacím orgánom je Ministerstvo školstva  SR (ďalej len ministerstva) ako štátny 
odvolací  orgán  podľa  §102  ods.  2  písm.  n)  zákona  č.  131/2002  Z.z.  o vysokých 
školách   v prípade študentov verejných vysokých škôl.  Ministerstvo  rozhodnutie 
vysokej školy zmení alebo zruší,  inak  odvolanie  zamietne  a rozhodnutie  potvrdí. 
Ministerstvo  rozhodnutie  zruší  a vec  vráti  vysokej  škole  na  nové  prejednanie 
a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti a hospodárnosti (§ 
59 ods. 3) správneho zákona). 

Vysoká škola je právnym názorom ministerstva viazaná.
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Čl. 8
Prechodné ustanovenia

(1)  Sociálne štipendium priznané podľa doterajších predpisov sa považuje za  sociálne 
štipendium  podľa  vyhlášky  102/2006  Z.  z.   Podaním  novej  žiadosti  podľa  vyhlášky  č. 
102/2006 Z. z. zaniká žiadateľovi nárok na sociálne štipendium vyplácané podľa doterajších 
predpisov

(2) Na účely tejto smernice sa študenti študujúci v študijných odboroch zriadených podľa 
predchádzajúcich predpisov považujú za študentov študijného programu 

a) prvého stupňa, ak študujú v bakalárskom štúdiu, alebo
b) podľa §53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ, ak študujú v magisterskom štúdiu  

a v inžinierskom štúdiu.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

(1) Smernica nadobúda účinnosť dňa 1. 4. 2006.

(2)  Za  aktualizáciu  smernice  v súlade  so  zmenami  všeobecne  záväzných právnych 
predpisov, vnútrouniverzitných predpisov a odporúčaní kompetentných inštitúcií zodpovedajú 
gestori smernice.

(3) Všetci účastníci procesu priznávania a poberania sociálnych štipendií sú povinní 
dodržiavať  zákon  č.  428/2002  o ochrane  osobných  údajov  v znení  neskorších  právnych 
predpisov. 

(4)  Za dodržiavanie smernice zodpovedajú dekani fakúlt a prodekani pre pedagogickú 
činnosť, prorektor pre pedagogickú činnosť UMB a kvestor UMB.

(5) Štipendijné komisie na fakultách sú povinné riadiť sa zákonom č. 71/1967 Z. z. 
o správnom konaní.

Banská Bystrica, 31. 3. 2006
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