Zmeny pri uplatňovaní sociálneho štipendia od 1. 9. 2013
Od 1. septembra 2012 a 1. septembra 2013 nastali zmeny pre žiadateľov o sociálne štipendiá, ktoré
upravuje vyhláška č. 227/2012 MŠVVaŠ SR z 26. júna 2012 a vyhláška 235/2013 z augusta 2013,
ktoroými sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia
študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z.z.
1. Žiadateľ, ktorý má súdom upravenú vyživovaciu povinnosť od obidvoch rodičov


študent, ktorý má upravenú vyživovaciu povinnosť od obidvoch rodičov a nie sú
rozvedení, bude sa posudzovať spoločne s rodičmi, ktorí budú patriť do okruhu spoločne
posudzovaných osôb na účely posúdenia nároku pre sociálne štipendium.

2. Žiadateľ, ktorý nemá žiaden príjem


študent, ktorý nemá príjem jednu dvanástinu príjmu po odpočítaní 1,2 násobku sumy
životného minima sa bude na účely priznávania sociálneho štipendia posudzovať spoločne s
rodičmi, bez ohľadu na to, či s nimi žije v spoločnej domácnosti.

3. Rodič žiadateľa, ktorý je v evidencií uchádzačov o zamestnanie a je bez príjmu


rozhodujúcimpríjmom rodiča študenta, ktorý bol vedený v evidencií uchádzačov o
zamestnanie po uplynutí podporného obdobia ( t.j. mal nárok na dávku v
nezamestnanosti) bude 0 Eur (nepočíta sa príjem zo závislej činnosti a dávka v
nezamestnanosti) a sociálne štipendium sa prizná študentovi na obdobie 5 mesiacov.

4. Rodič žiadateľa, ktorý je najmenej 4 mesiace práceneschopný


rozhodujúcim príjmom rodiča študenta, ktorý bol najmenej štyri mesiace práce neschopný
bude 365 násobok denného nemocenského. Sociálne štipendium sa priznáva študentovi na
obdobie 5 mesiacov.

5. Rodič žiadateľa alebo spoločne posudzovaná osoba, ktorá je viazaná povinnosťou prispievať
na výživu svojho maloletého dieťaťa


ak rodič študenta, alebo spoločne posudzovaná osoba, rozhodnutím súdu prispieva na výživu
maloletého dieťaťa v súdom určenej sume,od rozhodujúceho príjmu na posúdenie nároku na
sociálne štipendium sa odpočíta suma výživného plateného týmto osobám, podľa
aktuálnej situácie. Bude tak zohľadnená aktuálna príjmová situácia žiadateľa a spoločne
posudzovanej osoby.

6. Žiadateľ, manžel žiadateľa, alebo spolu posudzovaná osoba, ktorej je poskytovaná pomoc
dávkou v hmotnej núdzi


v prípade, ak sa študentovi, manželovi študenta alebo spolu posudzovanej
osobe poskytuje pomoc dávkou v hmotnej núdzi, rozhodujúci príjem bude vo výške 0,- Eur.

7. Zmena týkajúca sa zvýšenia o jednu plnoletú fyzickú osobu


počet osôb v okruhu spoločne posudzovaných osôb sa nebude zvyšovať o jednu plnoletú
fyzickú osobu, ak sa už študent posudzuje s oboma rodičmi, alebo ak sa už študent
posudzuje spoločne s rodičom svojho nezaopatreného dieťaťa.

8. Zmena týkajúca sa vyplácania sociálneho štipendia za mesiac júl a august


sociálne štipendiu sa za mesiace júl a august priznáva študentovi, ktorý je nezaopatreným
dieťaťom a je obojstranná sirota alebo je polosirota a od žijúceho rodiča má určené
výživné alebo je nezaopatreným dieťaťom, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené
do náhradnej starostlivosti

