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396
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
z 19. septembra 2008,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho tipendia tudentom vysokých kôl

Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo) pod¾a § 96 ods. 5 zákona è. 131/2002
Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 363/2007 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho tipendia
tudentom vysokých kôl sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa vypúajú slová pre jednotlivé formy túdia.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 sa dopåòa citáciou:

§ 3 ods. 2 písm. c) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorích predpisov..

3. V § 2 odsek 6 znie:
(6) Ak spoloène posudzovanej osobe pod¾a § 3 patrí
dávka v nezamestnanosti7) v kalendárnom mesiaci,
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom
bola doruèená iados o priznanie sociálneho tipendia
(ïalej len iados), za mesaèný príjem sa u tejto osoby
na urèenie rozhodujúceho príjmu povauje len
a) suma, ktorá patrí osobe ako dávka v nezamestnanosti za kalendárny mesiac, v ktorom sa posudzuje
nárok na sociálne tipendium, a
b) vdovský dôchodok,6) vdovecký dôchodok6) alebo sirotský dôchodok,6) alebo vdovský výsluhový dôchodok,8) vdovecký výsluhový dôchodok8) alebo sirotský
výsluhový dôchodok8) poskytnutý za kalendárny
mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu,
v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne tipendium..

ných osôb, pobera vdovský dôchodok,6) vdovecký
dôchodok6) alebo sirotský dôchodok,6) alebo vdovský
výsluhový dôchodok,8) vdovecký výsluhový dôchodok8)
alebo sirotský výsluhový dôchodok,8) za mesaèný príjem osoby poberajúcej taký dôchodok sa povauje taký
dôchodok, ktorý bol poskytnutý v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom kalendárnemu mesiacu, v ktorom
sa posudzuje nárok na sociálne tipendium.
(9) Ak fyzickej osobe rozhodnutím súdu vznikla povinnos poskytova výivné9) spoloène posudzovanej
osobe pod¾a § 3, za mesaèný príjem spoloène posudzovanej osoby sa povauje priemerná suma poskytnutého výivného
a) v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok
na sociálne tipendium, alebo
b) v kalendárnom roku, v ktorom sa posudzuje nárok
na sociálne tipendium, ak povinnos poskytova
výivné vznikla v tomto kalendárnom roku.
(10) Ak rodièia tudenta sú spoloène posudzované
osoby pod¾a § 3 a obom sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi dávkou a príspevkami pod¾a osobitného predpisu9a) alebo ak je v okruhu spoloène posudzovaných
osôb pod¾a § 3 jeden rodiè a poskytuje sa mu taká pomoc, rozhodujúci príjem je 0 Sk, ak iados o priznanie
sociálneho tipendia bola doruèená v kalendárnom
mesiaci, v ktorom sa poskytla taká dávka.
(11) Ak spoloène posudzovanou osobou je osoba
s akým zdravotným postihnutím,9b) od rozhodujúceho príjmu sa za kadú takú osobu odpoèíta jedna tvrtina sumy ivotného minima plnoletej fyzickej osoby.4)

4. § 2 sa dopåòa odsekmi 7 a 13, ktoré znejú:
(7) Ak dávka v nezamestnanosti7) pod¾a odseku 6
patrí len za èas kalendárneho mesiaca, v rozhodujúcom príjme sa to zoh¾adní tak, akoby patrila za celý kalendárny mesiac.

(12) Ak spoloène posudzovanou osobou je osoba
s akým zdravotným postihnutím9b) alebo osoba vykonávajúca celodenné, osobné a riadne opatrovanie ako zdravotne postihnutej osoby, do ich príjmu sa nezapoèítavajú peòané príspevky a peòaný príspevok za
opatrovanie poskytované ako kompenzácia na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov akého
zdravotného postihnutia pod¾a osobitného predpisu.9c)

(8) Ak spoloène posudzovaná osoba pod¾a § 3 zaène
v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne tipendium, alebo v kalendárnom roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne tipendium, po osobe, ktorá
v èase úmrtia patrila do okruhu spoloène posudzova-

(13) Príjem v cudzej mene sa prepoèíta na euro pod¾a
a) priemerného mesaèného kurzu prísluného mesiaca vyhláseného Európskou centrálnou bankou, prípadne Národnou bankou Slovenska, ak kurz k niektorej mene neurèí Európska centrálna banka (ïalej
len prísluná banka), ak mala spoloène posudzo-
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vaná osoba príjem v cudzej mene len v jednom mesiaci v kalendárnom roku, v ktorom sa zisuje príjem,
b) priemeru priemerných mesaèných kurzov vyhlásených príslunou bankou pre mesiace, v ktorých
mala spoloène posudzovaná osoba príjem v cudzej
mene, ak mala spoloène posudzovaná osoba príjem
v cudzej mene poèas viacerých mesiacov ako v jednom mesiaci v kalendárnom roku, v ktorom sa zisuje príjem, alebo
c) priemerného roèného kurzu vyhláseného príslunou bankou pre rok, v ktorom mala spoloène posudzovaná osoba príjem v cudzej mene, ak mala spoloène posudzovaná osoba príjem v cudzej mene
poèas celého kalendárneho roku, v ktorom sa zisuje
príjem..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9a a 9c znejú:

9a) Zákon è. 599/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9b
) § 51 zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorích predpisov.
9c
) Zákon è. 195/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov..

5. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3
Okruh spoloène posudzovaných osôb
(1) Na úèely priznania sociálneho tipendia sa spolu
so tudentom, ak s ním ije v domácnosti,9d) spoloène
posudzuje
a) rodiè tudenta, ak
1. nie je rozhodnutím súdu povinný poskytova tudentovi výivné,
2. tudent nebol pred dosiahnutím plnoletosti zverený do náhradnej starostlivosti,9e)
3. tudent je slobodný alebo uzavrel manelstvo
a jeho manel je nezaopatreným dieaom a
4. tudent je bezdetný,
b) súrodenec tudenta, ak
1. nie je plnoletý a je v osobnej starostlivosti rodièa,
ktorý sa spoloène posudzuje so tudentom, alebo
je plnoletý a sústavne sa pripravuje na budúce
povolanie pod¾a osobitného predpisu9f) a pred dosiahnutím plnoletosti nebol zverený do náhradnej
starostlivosti,9e)
2. najviac jeden z rodièov tudenta je rozhodnutím
súdu povinný poskytova súrodencovi tudenta
výivné alebo ije len jeden z rodièov a ijúci rodiè
nie je rozhodnutím súdu povinný poskytova súrodencovi tudenta výivné,
3. je slobodný alebo uzavrel manelstvo a jeho manel je nezaopatreným dieaom,
4. tudent aj jeho súrodenec sú bezdetní,
5. mu nevznikol nárok na invalidný dôchodok a
6. predchádzajúcim túdiom nezískal vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,
c) manel tudenta, ak
1. nie je rozhodnutím súdu povinný poskytova tudentovi výivné a
2. nie je nezaopatreným dieaom,
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d) nezaopatrené diea tudenta, ak
1. nie je zverené do náhradnej starostlivosti9e) a
2. nie je zverené do osobnej starostlivosti druhému
rodièovi,
e) rodiè nezaopatreného dieaa tudenta, ak
1. nezaopatrené diea tudenta sa posudzuje spoloène so tudentom,
2. nie je nezaopatreným dieaom a
3. nie je rozhodnutím súdu povinný poskytova dieau výivné,
f) manel rodièa tudenta, ak
1. sa rodiè tudenta posudzuje spoloène so tudentom a
2. nie je rozhodnutím súdu povinný poskytova
manelovi výivné,
g) diea manela rodièa tudenta, ak
1. sa manel rodièa tudenta spoloène posudzuje so
tudentom a
2. je manelovi rodièa tudenta zverené do osobnej
starostlivosti.
(2) V okruhu spoloène posudzovaných osôb sa neposudzujú nezvestné osoby, po ktorých je vyhlásené
pátranie v èase podania iadosti tudenta o priznanie
sociálneho tipendia alebo iadosti tudenta o prehodnotenie priznanej výky sociálneho tipendia.
(3) Poèet osôb v okruhu spoloène posudzovaných
osôb sa zvyuje o jednu plnoletú fyzickú osobu, ak
a) sa o tudenta, ktorý je nezaopatreným dieaom,
stará rodiè, ktorý je slobodný, rozvedený alebo ovdovený, alebo
b) má tudent, ktorý je slobodný, rozvedený alebo ovdovený, v osobnej starostlivosti nezaopatrené diea..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9d a 9f znejú:

9d) § 115 Obèianskeho zákonníka.
9e
) Zákon è. 36/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9f
) § 4 zákona è. 600/2003 Z. z..

6. V § 5 ods. 1 a 4 sa slovo suma vo vetkých tvaroch nahrádza slovami súèet súm v príslunom tvare.
7. V § 5 ods. 5 sa slovo stokoruny nahrádza slovom päeurá.
8. V § 5 odsek 7 znie:
(7) Ak po zaokrúhlení pod¾a odseku 5 je výka sociálneho tipendia pä eur, výka sociálneho tipendia
sa ustanovuje sumou desa eur..
9. V § 5 sa vypúa odsek 8.
10. V § 6 ods. 1 sa vypúajú slová o priznanie sociálneho tipendia (ïalej len iados).
11. V § 7 ods. 2 sa vypúajú slová o priznanie sociálneho tipendia.
12. V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Sociálne tipendium sa priznáva na obdobie tyroch kalendárnych mesiacov od prvého dòa mesiaca,
v ktorom bola doruèená iados o jeho priznanie, ak je
rozhodujúci príjem pod¾a § 2 ods. 10 urèený ako 0 Sk..
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Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4
a 5.
13. § 7 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Splnenie podmienok na priznanie sociálneho tipendia sa posudzuje ku dòu podania iadosti. Sociálne
tipendium patrí za celý kalendárny mesiac, aj keï
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podmienky nároku boli splnené len za èas kalendárneho mesiaca..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ján Mikolaj v. r.

