INFORMÁCIA O SPUSTENÍ ŠTIPENDIJNEJ SCHÉMY:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu spustilo novú štipendijnú schému, ktorej zámerom je
podporiť najtalentovanejších absolventov stredných škôl v pokračovaní štúdia na slovenských
vysokých školách. Súčasťou schémy je aj 400 štipendií ročne určených špecificky pre talentovaných
absolventov stredných škôl (t. j. nadpriemerných maturantov v šk. roku 2021/2022) zo sociálne
alebo inak znevýhodneného prostredia, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na slovenských VŠ.
Spôsob prihlasovania do schémy je popísaný v priloženom letáku 1. Kompletná informácia
o štipendijnej schéme je dostupná na stránke https://stipendia.portalvs.sk/. ,informácia ohľadom
definície okruhu študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo špecifických skupín sa
nachádza na stránke definície okruhu študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo
špecifických skupín.
Na schému sa cez online systém musí záujemca prihlásiť do 31.5.2022 na tomto linku (v rámci
prihlášky označí aj formu prípadného sociálneho alebo iného znevýhodnenia), odovzdať výsledky
zo stredoškolského štúdia a potvrdenia dokladajúce sociálne postavenie však stačí do 31.8.2022.
Jedná sa o kategóriu študentov zo sociálne alebo inak znevýhodneného prostredia.
1.

Všeobecná informácia pre celú štipendijnú schému (infoleták 1.pdf, infoleták 2.pdf)

2.

Cielená verzia pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a špecifických
vybraných skupín (infoleták 3.pdf, infoleták 4.pdf)

Stručný popis schémy:
Podporovaní budú čerství maturanti pokračujúci vo vysokoškolskom štúdiu na slovenskej VŠ. Tí ktorí
získajú štipendium, budú podporení po dobu 3 rokov vysokoškolského štúdia.
Žiadosť o štipendium si môže podať každý študent strednej školy, ktorý sa hlási na slovenskú vysokú
školu v dennej forme štúdia a ktorý svoje stredoškolské vzdelanie ukončí v aktuálnom školskom roku
(teda v roku 2022 bude čerstvý maturant). Úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3
000 € za jeden akademický rok. Štipendium mu bude vyplácané počas desiatich mesiacov vo výške
300 eur. Nárok na štipendium bude mať úspešný uchádzač počas prvých troch rokov
vysokoškolského štúdia (spolu teda získa 9 000 €). V roku 2022 je k dispozícii 1000 štipendií pre
najtalentovanejších študentov, ktorí mali počas štúdia na SŠ excelentné výsledky v súťažiach alebo
na maturitnej skúške a 400 štipendií pre talentovaných uchádzačov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, ktorých poradie bude určené v samostatnom rebríčku. Posudzovať sa budú
predovšetkým výsledky rôznych súťaží ako sú napr. olympiády a výsledky z externej časti maturitnej
skúšky. Na štipendium získajú nárok tí študenti, ktorí dosiahnu najväčší počet bodov z hodnotených
oblastí a začnú študovať na slovenskej vysokej škole v dennej forme štúdia.
Trvanie schémy je v súčasnosti naplánované na obdobie rokov 2022 až 2027 (s dobehom do roku
2029). Jej realizácia je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR.

Štipendijná schéma pre čerstvých maturantov v roku 2022
-

-

-

-

Prihlásiť sa cez online systém do 31.5.2022;
Výsledky zo stredoškolského štúdia aj formu prípadného sociálneho alebo iného
znevýhodnenia predložiť do 31.8.2022;
Predbežné výsledky oznámené najneskôr 15.6.2022;
Definitívne výsledky oznámené najneskôr 31.10.2022
Len slovenská vysoká škola; ( podmienka – zápis na VŠ
Len čerství maturanti z roku 2022; stredná škola ukončená v aktuálnom školskom
roku;
Poskytuje sa na tri roky na VŠ; ( len počas štúdia, ak ukončí resp. preruší štúdium
štipendium zaniká)
Výška 3000 € na akademický rok počas 10-tich mesiacov vo výške 300 €, na tri roky
počas prvých troch rokov VŠ 3 roky x 3000 = 9000 €;
Jedná sa o 1000 štipendií pre najtalentovanejších študentov na strednej škole a mali
excelentné výsledky v súťažiach + externá maturitná skúška;
400 štipendií pre talentovaných uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia;
zápis na slovenskú vysokú školu + externá maturitná skúška;
Kto ešte nemá 18 rokov musí byť aj súhlas zákonného zástupcu;
Posudzuje sa 4 ročné obdobie štúdia na SŠ;
Pri osemročnom gymnáziu sa posudzujú posledné 4 roky;
Je potrebné doložiť výsledky v akademických a športových činnostiach, predmetové
olympiády, SOČ, súťaže aj športové ( šport sa neobmedzuje) ale prioritné sú
vedomostné
Športové len na úrovni ME,MS, olympiády;
Boduje sa externá maturitná skúška SJ, jazyk menšiny) cudzí jazyk, matematika; údaje
si získa VŠ sama ;
Predložená aktivita musí byť zastrešená inštitúciou, ktorá to potvrdí;
Na rôzne ocenenia musí byť doklad od toho kto oceňoval;
Nárok získajú študenti, ktorí dosiahnu najväčší počet bodov z hodnotených oblastí
a začnú študovať na slovenskej VŠ v dennej forme štúdiá;
Poradie uchádzačov v rebríčku určia:
a) Výsledky z externej časti maturít;
b) Výsledky v rôznych súťažiach ( predmetové olympiády, SOČ
c) Výsledky v iných aktivitách ( športové a iné súťaže) ; ak sa jednalo o kolektívny
šport, platia aj také;
Trvanie schémy je naplánované na obdobie rokov 2022 až 2027( s dobehom do roku
2029)
Sociálne, ekonomický resp. zdravotne znevýhodnený
úspešná maturita v tomto roku;
splnená podmienka sociálneho alebo iného znevýhodnenia ;
zápis na slovenskú vysokú školu
rodina je v HN,

-

-

Študent poberal na strednej škole sociálne štipendium;
Je polosirota,
rodina býva v centre pre rodinu s deťmi, v dočasnom ubytovacom zariadení
sociálnych služieb, útulok, domove na polceste, zariadenie núdzového bývania,
študent má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%;
Podmienky vzťahujúce sa na rodičov študenta: - stačí, že je podmienka splnená
u jedného rodiča študenta napr. príspevok na opatrovanie, na osobnú
asistenciu ,rodič odkázaný na opatrovanie, rodič má pokles schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť o viac ako 70%, rodič azylant, alebo osoba s doplnkovou ochranou,
rodič dlhodobo nezamestnaný, jeden rodič nezamestnaný a druhý dlhodobo
nezamestnaný;
Stačí splniť jedno znevýhodnenie;
Ak bola podmienka sociálne znevýhodneného prostredia splnená v minulom roku,
a teraz už nie počíta sa za splnenú;

