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Finančné zabezpečenie mobilít štipendistov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi 

z medzinárodných zmlúv v oblasti vzdelávania 

 

1. Štipendisti Slovenskej republiky vyslaní na štúdium, študijný pobyt, vedecký pobyt 

alebo výskumný pobyt do zahraničia 

Štipendium a príplatok k štipendiu  

Výšku štipendia a výšku príplatku k štipendiu určuje Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky po vyjadrení príslušného zastupiteľského úradu Slovenskej 

republiky v zahraničí s prihliadnutím na  životné náklady a za podmienok dohodnutých 

v bilaterálnych medzinárodných zmluvách. 

Štipendistom, ktorým štát poskytuje štipendium vo výške nedostačujúcej na úhradu životných 

nákladov, možno poskytnúť príplatok k štipendiu počas: 

- štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu alebo  

 

- študijného pobytu, vedeckého pobytu alebo výskumného pobytu v zahraničí. 

 

Štipendium alebo príplatok k štipendiu sa poskytuje za celý mesiac, aj keď podmienky na jeho 

poskytnutie boli splnené len za časť mesiaca. Štipendium alebo príplatok k štipendiu sa vypláca 

za príslušný akademický rok  

a) odo dňa zápisu na štúdium do konca príslušného kalendárneho roka a od januára 

spravidla do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka alebo 

b) odo dňa potvrdenia začiatku študijného pobytu, vedeckého pobytu alebo výskumného 

pobytu prijímajúcou zmluvnou stranou do ukončenia uvedeného pobytu. 

 

Štipendium alebo príplatok k štipendiu sa vypláca v eurách na bankový účet štipendistu, 

ktorého číslo oznámi štipendista vysielajúcej zmluvnej strane.  

Neoprávnene vyplatené štipendium alebo príplatok k štipendiu je štipendista povinný vrátiť.  

 



Náhrady cestovných nákladov  

Počas štúdia, študijných pobytov, vedeckých pobytov alebo výskumných pobytov vysielajúca 

zmluvná strana určí dopravný prostriedok, ktorým sa štipendista prepraví z miesta trvalého 

pobytu na území Slovenskej republiky do miesta štúdia, študijného pobytu, vedeckého pobytu 

alebo výskumného pobytu a späť a uhradí mu takto vzniknuté cestovné náklady jedenkrát 

za akademický rok. 

 

2. Štipendisti prijatí na študijný pobyt, vedecký pobyt alebo výskumný pobyt 

v Slovenskej republike 

Štipendistom sa poskytuje štipendium na úhradu životných nákladov počas schválenej dĺžky 

študijného pobytu, vedeckého pobytu alebo výskumného pobytu.  

Štipendium sa poskytuje za celý mesiac, aj keď podmienky na jeho poskytnutie boli splnené 

len za časť mesiaca. 

Neoprávnene vyplatené štipendium je štipendista povinný vrátiť. 

 

3. Vyplácanie štipendia a príplatku k štipendiu v rámci mimoriadnej situácie  

V prípade zmeny prezenčnej metódy štúdia na dištančnú metódu v priebehu akademického roka 

z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nedovoľuje návrat do miesta štúdia, študijného pobytu, 

vedeckého pobytu alebo výskumného pobytu, sa štipendium alebo príplatok k štipendiu 

poskytne vo výške 50% z jeho celkovej mesačnej výšky. 
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