
 

S P O L O Č N E     P O S U D Z O V A N É    O S O B Y 

 
  

 Výška sociálneho štipendia je závislá od celkového príjmu členov domácnosti. Nie 

každý člen domácnosti sa do výpočtu zahŕňa. Prihliada sa na rodinné vzťahy ako aj situáciu v 

konkrétnej domácnosti. Preto sa nedá všeobecne povedať, ktoré osoby sa posudzujú a ktoré 

nie, vždy je to prípad od prípadu. Isté je iba to, že spoločne posudzovanými osobami môžu 

byť iba najbližší príbuzní a to 

 rodič (matka, otec) 

 súrodenec 

 manžel 

 vlastné dieťa 

 

Starí rodičia, bratanci, priateľka, či spolubývajúci kamaráti nikdy nepatria medzi spoločne  

posudzované osoby.  

A)  

Rodič sa zohľadňuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky 

 1.rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať študentovi výživné, alebo rodič je 

povinný platiť študentovi výživné, ktoré však bolo súdom určené až po študentovom 

nástupe na štúdium VŠ na Slovensku 

 2.študent nebol pred dosiahnutím plnoletosti zverený do náhradnej starostlivosti 

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

dieťaťom  
  
POZOR! 

Rodič sa zohľadňuje aj vtedy, ak s ním študent nežije v spoločnej domácnosti (má 

odlišné trvalé bydlisko), a nedokáže preukázať dostatočný príjem na hradenie svojich 

životných nákladov. 

 V súčasnosti ide o sumu približne 2 400 eur ročne.  

B)  

Súrodenec sa zohľadňuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky 

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

posudzuje so študentom, alebo je plnoletý a sústavne sa pripravuje na povolanie a pred 

dosiahnutím plnoletosti nebol zverený do náhradnej starostlivosti 

 2.najviac jeden z rodičov (t.j. žiaden alebo jeden) je rozhodnutím súdu povinný 

poskytovať súrodencovi výživné, alebo žije len jeden z rodičov a žijúci rodič nie je 

rozhodnutím súdu povinný poskytovať súrodencovi výživné 

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

dieťaťom 

 4.študent aj súrodenec sú bezdetní 

 5.súrodencovi nevznikol nárok na invalidný dôchodok 

 6.súrodenec predchádzajúcim štúdiom nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa 

 

D)  

Dieťa študenta sa posudzuje ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky 

 1.dieťa je nezaopatrené 
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 2.nie je zverené do náhradnej starostlivosti 

 3.nie je zverené do osobnej starostlivosti druhému rodičovi 

 
E)  

Rodič študentovho dieťaťa, sa posudzuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky 

 1.nezaopatrené dieťa sa posudzuje spoločne so študentom 

 2.druhý rodič nie je nezaopatreným dieťaťom 

 3.druhý rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať dieťaťu výživné 

 

F)  

Nevlastný rodič sa posudzuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky 

 1.rodič a nevlastný rodič sú manželia 

 2.rodič sa posudzuje spoločne so študentom 

 3.nevlastný rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať študentovmu rodičovi 

výživné 

 
G)  

Nevlastný súrodenec sa posudzuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky 

 1.nevlastný rodič sa posudzuje spoločne so študentom 

 2.nevlastný súrodenec je zverené do osobnej starostlivosti  nevlastného rodiča 

 
. 
 

 

 

 

http://www.euke.sk/?q=200&p=9507#page=2
http://www.euke.sk/?q=200&p=9507#page=2

