
Príklady výpočtu nároku žiadateľa na sociálne štipendium  

 

Pre stanovenie výšky sociálneho štipendia je potrebné správne stanoviť nasledujúce údaje: 

1. Rozhodujúci príjem (RP) 

 všetky čisté príjmy celej rodiny za rok 2013 vydelené 12 mesiacmi, ide teda 

o čistý mesačný príjem za rodinu. 

 RP nesmie byť vyšší ako sumy životného minima posudzovanej rodiny, 

podľa zákona č. 601/2013 Z. z.. 

 

2. Výšku životného minima (ŽM) spoločne posudzovaných osôb 

Sumy životného minima platné od júla. 2014 do júla. 2015: 

 na jednu plnoletú osobu (1.rodič žiadateľa) suma 198,09 € (ŽM 1) 

 na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu (2.rodič žiadateľa) suma  

138,19 € (ŽM 2) 

 na každé nezaopatrené dieťa, vrátane žiadateľa suma 90,42 € (ŽM 3) 

 

Výpočet: ŽM = ŽM 1 + ŽM 2 + ŽM 3 

 

3. Hranica príjmu (HP) sa stanoví nasledovne: 

HP = ŽM + kv* x ŽM2 

HP = ŽM 1 + ŽM 2 + ŽM 3 + kv* x ŽM 2 

 

*kv – je koeficient zohľadňujúci vzdialenosť trvalého bydliska študenta študujúceho 

dennou formou štúdia od sídla vysokej školy, na ktorej študuje. 

 ak žiadateľ, príp. jeho súrodenec študuje na VŠ v mieste bydliska príp. vo 

vzdialenosti do 29 km, potom kv bude mať hodnotu 1,0   
(teda priráta sa 138,19 €) 

 ak žiadateľ, príp. jeho súrodenec študuje na VŠ vo vzdialenosti nad 30 km, 

potom kv bude mať hodnotu 1,2 (teda priráta sa 165,82 €). 
 

Príklad č. 01 

 Rodina žijúca v Košiciach, kde rodičia pracujú, žiadateľ je študentom 2. ročníka FF 

UPJŠ v KE a sestra študentkou VŠ v Banskej Bystrici. Hranica príjmu podľa súm životného 

minima bude: 198,09 € + 138,19 €  + 90,42 € + 90,42 € + 138,19 € (kv za žiadateľa)                                         

+ 165,90 € (kv za sestru) = 821,21.- € / mesiac 

Ak celkový čistý príjem rodiny (RP) je vyšší ako táto suma (napr. 822,- €), na sociálne 

štipendium nemáte nárok! 

 

 Príklad č. 02 

 Rodina žijúca v Košiciach, kde rodičia sú dôchodcovia a žiadateľ je jedináčik študujúci 

na FF UPJŠ v KE. Hranica príjmu podľa súm životného minima bude: 

198,09 € + 138,19 € + 90,42 € + 138,19 € (kv za žiadateľa) = 564,89.- € / mesiac  

Ak celkový čistý príjem rodiny (RP) je vyšší ako táto suma (napr. 565.- €), na sociálne 

štipendium nemáte nárok! 


