Štipendiá pre maturantov
zo sociálne znevýhodneného prostredia
a vybraných skupín

Celkovo 400 štipendií ročne:
300 eur mesačne počas akademického roka (10 mesiacov) = celkovo 3 000 eur ročne
Na dobu prvých troch rokov štúdia - 3 roky = celkovo 9 000 eur
Na ktorejkoľvek slovenskej vysokej škole v dennej forme štúdia
Ako získať štipendium:

Štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou v školskom roku 2021/2022

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prihlás sa na stránke https://stipendia.portalvs.sk do 31.5. 2022
Označ znevýhodnenia, ktoré sa Ťa týkali počas stredoškolského štúdia. Na zaradenie medzi štipendistov stačí
splniť aspoň jedno znevýhodnenie
Zapíš sa na vysokú školu na akademický rok 2022/2023
Nahraj na stránku dokumenty potvrdzujúce dosiahnuté študijné a mimoškolské výsledky a formu sociálneho,
ekonomického alebo zdravotného znevýhodnenia do 31.8. 2022
Umiestni sa v rebríčku uchádzačov o štipendium na jednom z prvých 400 miest
Prines na zápis na vysokej škole dokumenty potvrdzujúce nárok na štipendium k nahliadnutiu

Poradie uchádzačov v rebríčku určia:
1.
2.
3.

Výsledky z externej časti maturít
Výsledky v akademických súťažiach (predmetové olympiády a podobne)
Výsledky v iných aktivitách (športové a iné súťaže)

Podrobnosti o štipendijnej schéme ako aj pravidlá nájdeš na stránke https://stipendia.portalvs.sk. V prípade technických problémov, prosím, napíš na emailovú adresu: Helpdesk: stipendia@portalvs.sk. V ostatných prípadoch sa, prosím, obráť na kontaktnú osobu MŠVVaŠ SR: - Mgr. Barbora Molokáčová, PhD.: barbora.molokacova@minedu.sk.

Medzi študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo študentov patriacich do
špecifických znevýhodnených skupín patria študenti, ktorí splnia aspoň jednu z nasledujúcich
podmienok kedykoľvek počas posudzovaného obdobia (t. j. počnúc školským rokom
2018/2019):

Podmienky vzťahujúce sa na spoluposudzovaných rodičov študenta, ktorí so študentom žijú
v domácnosti (nie je nutné, aby obaja rodičia spĺňali rovnakú podmienku v rovnakom čase ale
je nutné, aby obaja rodičia spĺňali aspoň jednu z podmienok v rovnakom čase)

Podmienky vzťahujúce sa na rodičov študenta:

Podmienky vzťahujúce sa na študenta:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Si členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi?
Poberáš počas štúdia na strednej škole štátom financované sociálne
štipendium, ktorého podmienkou okrem prospechu bolo aj
posudzovanie príjmu tvojej rodiny
Si sirota alebo polosirota?
Bývaš v centre pre deti a rodinu (bývalé detské domovy) alebo si bol
zverený do náhradnej starostlivosti?
Máš potvrdenie od Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie (CPPPaP) o tom, že si žiak zo sociálne znevýhodneného
prostredia?
Je ti poskytovaná pobytová sociálna služba krízovej intervencie?
Poberáš peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo si osoba s
ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na opatrovanie?
Si azylant alebo osoba s doplnkovou ochranou alebo „maloletý bez
sprievodu“?
Máš posudok od posudkového lekára Sociálnej poisťovne o miere
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 zákona
461/2003 Z. z.) o viac ako 40 % z dôvodu dlhodobo nepriaznivého
zdravotného stavu na účely invalidného dôchodku?

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Poberá tvoj rodič peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo peňažný príspevok
na opatrovanie alebo je tvoj rodič osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
odkázaná na opatrovanie?
Má tvoj rodič posudok od posudkového lekára Sociálnej poisťovne o miere poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 zákona 461/2003 Z. z.) o viac ako 70
% z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu na účely invalidného
dôchodku?
Je tvoj rodič azylant alebo osoba s doplnkovou ochranou?
Stará sa jeden z tvojich rodičov o druhého rodiča z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie alebo poberá jeden z
rodičov peňažný príspevok na opatrovanie druhého rodiča?
Je tvoj rodič dlhodobo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie?
Je tvoj rodič nezamestnaný (t.j. uchádzač o zamestnanie) a druhý rodič dlhodobo
nezamestnaný uchádzač o zamestnanie?

Úplný popis kritérií, ako aj informácie o ostatných štipendiách
financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR,
nájdeš na stránke https://stipendia.portalvs.sk

