
Informácia  o  aktuálnych  finančných  podmienkach 
 

 

V akademickom roku 2017/2018 bude vládne štipendium SR vo finančnom vyjadrení predstavovať 

tieto položky: 

- pre študijný program prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia: 

  mesačné štipendium       280 € 

  jednorazový príspevok pri nástupe na štúdium v SR       35 € 

  jednorazový príspevok pri ukončení štúdia v SR      100 € 

  Štipendista má úľavy, ktoré sú poskytované študentom v SR rezortom školstva. 

- pre študijný program tretieho stupňa vysokoškolského štúdia: 

  mesačné štipendium       330 € 

  jednorazový príspevok pri nástupe na štúdium v SR       35 € 

  jednorazový príspevok pri ukončení štúdia v SR      100 € 

 Štipendista má úľavy, ktoré sú poskytované študentom v SR rezortom školstva. 

- pre jazykovú a odbornú prípravu na všetky stupne študijných programov 

vysokoškolského štúdia: 

  mesačné štipendium       280 € 

  jednorazový príspevok pri nástupe na štúdium v SR       35 € 

 

V prípade výraznej zmeny životnej úrovne v SR je možné v súlade s finančnými možnosťami upraviť 

výšku mesačného štipendia formou valorizácie. 

 

 
Prehľad poplatkov počas štúdia v SR: 

 - internátne ubytovanie 46 - 79 €/mesačne 

 - stravovanie (7,00 €/deň)      210 €/mesačne 

Špecifická situácia je pri nástupe na štúdium, kedy je potrebné hradiť:  

- lekársku prehliadku Európa/Afrika, Ázia      183 €/264 € 

- poplatok spojený s účasťou na prijímacích pohovoroch       24 - 70 € 

Podobne je to aj pri ukončení štúdia, kedy majú štipendisti zvýšené náklady spojené s 

- vyhotovením diplomovej práce    cca 33 € 

- dizertačnej práce    cca 50 € 

- prekladmi a overovaním diplomu    cca 33 € 

 

Motivačný prvok - vyplácaný s ročným posunom spätne t. j. za študijný priemer 1. ročníka v priebehu 

2. ročníka atď. je poskytovaný od 1. 09. 2009 nasledovne: 

o príplatok za dosahované študijné výsledky do priemeru  1,3 +   50 €/mesačne  

o u doktorandov za vykonané skúšky v predpísanom termíne + 170 €/ročne 

 

 

Štipendium sa poskytuje na presne stanovené časové obdobie. O zmenách tohto obdobia vo 

výnimočných prípadoch môže rozhodnúť komisia MŠVVaŠ SR, ktorá posúdi dôvody žiadateľa na 

základe predloženej písomnej žiadosti a náležitých dokladov, ktoré vierohodne potvrdzujú dôvody 

uvádzané žiadateľom. Rozhodnutie komisie je konečné bez odvolania. Neúspešným štipendistom 

zanechané štipendiá nie je možné poskytovať ďalším uchádzačom. 


