Z Á K O N 392/2015
z 18. novembra 2015

o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
účinný od 1. januára 2016
(vybrané ustanovenia súvisiace s vládnymi štipendiami)

§ 10
Vládne štipendium
(1) Vládne štipendium poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo školstva“) občanovi partnerskej krajiny na čiastočnú úhradu nákladov spojených so
štúdiom na verejnej vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky. Výšku vládneho štipendia
ministerstvo školstva zverejňuje každoročne do 31. augustana svojom webovom sídle; výška vládneho
štipendia jenajmenej suma životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.
(2) Partnerské krajiny, ktorých občania sú pre nasledujúci akademický rok oprávnení uchádzať sa o vládne
štipendium, sú uvedené v zameraní podľa § 3 ods. 3. Ministerstvo školstva zabezpečuje oznámenie
podmienok pre poskytnutie vládneho štipendia na príslušnýakademický rok ministerstvu zahraničných
vecí príslušnej partnerskej krajiny každoročne do 28. februára.
(3) Vládne štipendium možno poskytnúť občanovi partnerskej krajiny podľa odseku 2, ktorý
a) má
1. prechodný pobyt na účel štúdia, 10)
2. prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho

v zahraničí, 11) alebo
3. právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace, 12)

b) je
1. študentom študijného programu v dennej forme štúdia na verejnej vysokej škole so sídlom na území

Slovenskej republiky v študijnom odbore uvedenom v oznámení podľa odseku 2 a preukáže
ovládanie slovenského jazyka na úrovni požadovanej príslušnou verejnou vysokou školou alebo

2. účastníkom jazykovej prípravy k štúdiu na vysokej škole (ďalej len „jazyková príprava“) a
c) k 1. septembru roka, v ktorom sa podáva žiadosť o poskytnutie vládneho štipendia,
1. dovŕši najmenej 18 rokov veku a nepresiahne26 rokov veku, ak ide o jazykovú prípravu na štúdium

študijného programu prvého stupňa, študijného programu druhého stupňa alebo študijného
programu spájajúceho prvý a druhý stupeň alebo o štúdium takých študijných programov alebo
2. dovŕši najmenej 23 rokov veku a nepresiahne35 rokov veku, ak ide o jazykovú prípravu na štúdium
študijného programu tretieho stupňa aleboo štúdium takého študijného programu.

(4) Vládne štipendium sa poskytuje
a) počas štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu,
b) desať mesiacov, ak ide o jazykovú prípravu,
c) počas mesiacov medzi skončením jazykovej prípravy a zápisom na štúdium príslušného študijného

programu alebo medzi skončením štúdia jedného študijného programu a zápisom na štúdium ďalšieho
študijného programu, ak
1. účastník jazykovej prípravy skončí jazykovú prípravu alebo študent skončí štúdium a
2. ministerstvu školstva predloží rozhodnutie o prijatí na štúdium podľa odseku 3 písm. b) prvého
bodu, ktoré začne od akademického roku nasledujúceho po akademickom roku, v ktorom skončil
jazykovú prípravu alebo štúdium; ak ide o študenta, vyžaduje sa rozhodnutie o prijatí na štúdium
vyššieho stupňa.

(5) Vládne štipendium sa neposkytuje

a) študentovi, ktorý študuje študijný program
1. prvého stupňa, ak na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky dosiahol vysokoškolské

vzdelanie prvého stupňa alebo

2. druhého stupňa, ak na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky dosiahol vysokoškolské

vzdelanie druhého stupňa,

3. spájajúci prvý a druhý stupeň, ak na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike dosiahol

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

10
11
12

§ 24 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 29 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 65 zákona č. 404/2011 Z. z.
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b) študentovi, ktorý na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky dosiahol vysokoškolské

vzdelanie tretieho stupňa,

c) študentovi, ktorému bolo poskytované vládne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti

v študijnom programe príslušného stupňa,

d) študentovi, ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
e) študentovi, ktorý študuje externou formou štúdia alebo
f) účastníkovi jazykovej prípravy, ktorý sa jej zúčastňoval už desať mesiacov.
(6) Na poskytnutie vládneho štipendia nie je právny nárok.
(7) Uchádzač, ktorému bolo poskytnuté vládne štipendium, je povinný bezodkladne oznámiť
ministerstvu školstva vstup na územie Slovenskej republiky najneskôr do dňa zápisu na štúdium alebo
do dňa začiatku jazykovej prípravy a predložiť originály dokladov, ktoré sú prílohami k žiadosti
o poskytnutie vládneho štipendia.
(8) Ministerstvo školstva odníme vládne štipendium,
ak
a) študent zmení študijný program bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva školstva,
b) študent študijného programu spájajúceho prvý a druhý stupeň, študijného programu druhého stupňa
alebo študijného programu tretieho stupňa prekročí štandardnú dĺžku štúdia príslušného študijného
programu,
c) sa študent zapíše na štúdium alebo účastník jazykovej prípravy sa zapíše na túto prípravu neskôr ako 30
dní odo dňa uvedeného v oznámení o poskytnutí vládneho štipendia,
d) študent skončí štúdium; to neplatí, ak je od nasledujúceho akademického roku prijatý na štúdium
vyššieho stupňa podľa odseku 3 písm. b) prvého bodu,
e) účastník jazykovej prípravy skončí túto prípravu; to neplatí, ak je od nasledujúceho akademického roku
prijatý na štúdium podľa odseku 3 písm. b) prvého bodu,
f) študent alebo účastník jazykovej prípravy nesplní povinnosť podľa odseku 7,
g) študentovi alebo účastníkovi jazykovej prípravy je udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky
alebo
h) študentovi alebo účastníkovi jazykovej prípravy je udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky;
to neplatí, ak ide o občana Európskej únie.
(9) Ministerstvo školstva pozastaví poskytovanie vládneho štipendia, ak

a) na obdobie dlhšie ako 10 dní v mesiaci
1. študent je neprítomný na vzdelávacích činnostiach študijného programu,
2. účastník jazykovej prípravy sa jej nezúčastňuje alebo
3. študent alebo účastník jazykovej prípravy opustí územie Slovenskej republiky,
b) študent preruší štúdium alebo
c) študent študijného programu prvého stupňa pre kročí štandardnú dĺžku štúdia príslušného

študijného programu.

(10) Poskytovanie vládneho štipendia sa obnoví v mesiaci

a) nasledujúcom dva mesiace po mesiaci, v ktorom bolo vládne štipendium pozastavené podľa odseku

9 písm. a),

b) v ktorom osoba, ktorej štúdium bolo prerušené, preukáže zápis na štúdium po prerušení alebo
c) v ktorom osoba, ktorej bolo štipendium pozastavené podľa odseku 9 písm. c), preukáže prijatie na

štúdium študijného programu druhého stupňa.
(11) Vládne štipendium patrí za celý mesiac, aj keď podmienky na jeho poskytnutie boli splnené len za
časť mesiaca.
(12) Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným predpisom vzor žiadosti o poskytnutie
vládneho štipendia a zoznam jej príloh, podrobnosti o termíne a spôsobe predkladania žiadosti o
poskytnutie vládneho štipendia, o spôsobe poskytovania vládneho štipendia a o náležitostiach oznámenia
podľa odseku 2.
(13) Na konanie o vládnom štipendiu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 13)

13

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
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