
OSOBY ŽIJÚCE V DOMÁCNOSTI SA SPOLOČNE POSUDZUJÚ NASLEDOVNE: 

 

a) rodič študenta, ak  

1. nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať študentovi výživné alebo súd určil rozsah 

vyživovacej povinnosti na návrh podľa osobitného predpisu 9da) po zápise študenta na prvé 

vysokoškolské štúdium na vysokú školu sídliacu na území Slovenskej republiky,  

2. študent nebol pred dosiahnutím plnoletosti zverený do náhradnej starostlivosti, 9e)  

3. študent je slobodný alebo uzavrel manželstvo a jeho manžel je nezaopatreným dieťaťom a  

4. študent je bezdetný,  

  

b) súrodenec študenta, ak  

1. nie je plnoletý a je v osobnej starostlivosti rodiča, ktorý sa spoločne posudzuje so 

študentom, alebo je plnoletý a sústavne sa pripravuje na budúce povolanie podľa osobitného 

predpisu 9f) a pred dosiahnutím plnoletosti nebol zverený do náhradnej starostlivosti, 9e)  

2. najviac jeden z rodičov študenta je rozhodnutím súdu povinný poskytovať súrodencovi 

študenta výživné alebo žije len jeden z rodičov a žijúci rodič nie je rozhodnutím súdu povinný 

poskytovať súrodencovi študenta výživné,  

3. je slobodný alebo uzavrel manželstvo a jeho manžel je nezaopatreným dieťaťom,  

4. študent aj jeho súrodenec sú bezdetní,  

5. mu nevznikol nárok na invalidný dôchodok a  

6. predchádzajúcim štúdiom nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,  

  

c) manžel študenta, ak  

1. nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať študentovi výživné a  

2. nie je nezaopatreným dieťaťom,  

  

d) nezaopatrené dieťa študenta, ak  

1. nie je zverené do náhradnej starostlivosti 9e) a  

2. nie je zverené do osobnej starostlivosti druhému rodičovi,  

  

e) rodič nezaopatreného dieťaťa študenta, ak  

1. nezaopatrené dieťa študenta sa posudzuje spoločne so študentom,  

2. nie je nezaopatreným dieťaťom a  

3. nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať dieťaťu výživné,  

  

f) manžel rodiča študenta, ak  

1. sa rodič študenta posudzuje spoločne so študentom a  

2. nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať manželovi výživné,  

  

g) dieťa manžela rodiča študenta, ak  

1. sa manžel rodiča študenta spoločne posudzuje so študentom a  

2. je manželovi rodiča študenta zverené do osobnej starostlivosti.  

  

 (2) Študent sa posudzuje spoločne s rodičmi, ak spĺňajú podmienky podľa odseku 1 

písm. a) bez ohľadu na to, či žijú so študentom v domácnosti, ak  

  

a) okruh spoločne posudzovaných osôb tvorí len študent alebo študent a jeho súrodenci a  

  

b) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom podal žiadosť, nemal 

príjem vo výške najmenej 12-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej 

osoby.  
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ROZHODUJÚCI PRÍJEM 
 

     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. 

 

     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: 

 

 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, 

 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, 

 sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40% nároku na 

stravné ustanovené osobitným predpisom, 

 náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným 

predpisom, 

 ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov po odpočítaní dane 

z prevodu a prechodu nehnuteľností . 

Na zistenie príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima sa započítavajú: 

 u posudzovanej osoby jej príjem a príjem jej manžela,  

 u rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a príjem 

nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti (vysvetlené ďalej),  

 u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná 

fyzická osoba,  

 u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v 

domácnosti; ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou 

osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa 

poberá iná fyzická osoba,  

 u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.  

Za príjem sa na účely priznania sociálneho štipendia nepovažuje: 

 

 prídavok na dieťa, 

 jednorazové štátne sociálne dávky, ako sú napríklad 

- príspevok na pohreb, 

- príspevok pri narodení dieťaťa, 

- príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo 

ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, 

- jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti, 

- jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti, 



 štipendiá (vrátane PhD. štipendia), 

 jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, 

 peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu 

sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za 

opatrovanie, 

 príjem nezaopatreného dieťaťa v okruhu spoločne posudzovaných osôb pripadajúci 

na kalendárny mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmov podľa osobitného predpisu  

do výšky 1,2-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby (§2 ods. 

3 vyhl. 102/2006 Z. z.), 

 nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa osobitného predpisu, 

 príjem z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy a príjmy získané na 

základe dohody o vykonaní práce do výšky dvojnásobku životného minima 

(v súčasnosti max. 2 x € 198,09 = € 378,18) získané za 12 mesiacov, 

 náhrada časti cestovných výdavkov a náhrada  cestovných výdavkov uchádzača 

o zamestnanie podľa osobitného predpisu, 

 príspevok na náhradu cestovných výdavkov na konanie aktivít vymedzených 

v individuálnom akčnom pláne podľa osobitného predpisu, 

 úhrada výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné uchádzačovi 

o zamestnanie, ktorému sa zabezpečuje vzdelávanie a príprava na trh práce podľa 

osobitného predpisu, 

 príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa stará 

o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky podľa osobitného predpisu, 

 príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa osobitného predpisu, 

 zamestnanecká prémia (od zdaňovacieho obdobia za rok 2010) a daňový bonus, 

 peňažné príspevky a peňažný príspevok za opatrovanie poskytované ako 

kompenzácia na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého 

zdravotného postihnutia podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení 

neskorších predpisov v prípade, resp. peňažné príspevky podľa tretej časti zákona č. 

447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak spoločne posudzovanou 

osobou je 

- osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo 

- osoba vykonávajúca celodenné, osobné a riadne opatrovanie ťažko zdravotne 

postihnutej osoby, 

 príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa osobitného predpisu. 

 

ČO JE PRÍJEM NEZAOPATRENÉHO DIEŤAŤA ? 

 
 Za príjem nezaopatreného dieťaťa v okruhu spoločne posudzovaných osôb 

(pripadajúci na kalendárny mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmov...) sa považuje 

príjem presahujúci 1,2 násobok životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby a na 

určenie rozhodujúceho príjmu sa tento príjem zníži o 1,2-násobok sumy životného 

minima jednej plnoletej fyzickej osoby. 

 

KTO JE NEZAOPATRENÉ DIEŤA? 

 
Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do 

dovŕšenia 25 rokov veku (§ 3 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z.) ak 

 sa sústavne pripravuje na povolanie, 

 sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú 

činnosť pre chorobu alebo úraz. 


