
 
 

 Branislav Gröhling 
minister 

 

Bratislava 14. septembra 2020  

Číslo: 2020/15818:1-A1530 

 

Vládne štipendium poskytované v rámci rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky uchádzačom 

z partnerských krajín a Slovákom žijúcim v zahraničí 
 

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

u r č u j e m 

výšku vládneho štipendia 

výšku príspevku vysokej škole 

výšku prospechového príplatku  

výšku jednorazového príspevku pri zápise na štúdium a ukončení štúdia 

s účinnosťou od 1. septembra 2020 nasledovne: 
 
 

stupeň vysokoškolského štúdia vládne štipendium  

 štipendium príspevok pre VŠ prospechový príplatok * 

počas jazykovej prípravy k štúdiu na verejnej 

vysokej škole so sídlom na území Slovenskej 

republiky 

280 € mesačne   80 € mesačne     0 € mesačne 

počas prvého stupňa vysokoškolského štúdia 280 € mesačne   80 € mesačne   50 € mesačne 

počas druhého stupňa vysokoškolského štúdia 280 € mesačne   80 € mesačne   50 € mesačne 

počas študijného programu spájajúceho prvý 

stupeň a druhý stupeň 

280 € mesačne   80 € mesačne   50 € mesačne 

počas tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 330 € mesačne 240 € mesačne 170 € ročne 

 
 

jednorazový príspevok počas jazykovej prípravy k štúdiu na verejnej vysokej škole so sídlom na území 

Slovenskej republiky, prvého stupňa vysokoškolského štúdia, druhého stupňa vysokoškolského štúdia 

a študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň    

pri zápise na štúdium v SR 35 € 

pri ukončení štúdia v SR 100 € 
 

jednorazový príspevok počas tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 

pri zápise na štúdium v SR 35 € 

pri ukončení štúdia v SR 100 € 

 

                Branislav Gröhling, v. r. 

 

*  Vyplácanie prospechového príplatku je viazané na dosiahnutie študijného priemeru a plnenie študijného programu 

v predchádzajúcom akademickom roku nasledovne: 

-  počas prvého stupňa vysokoškolského štúdia, druhého stupňa vysokoškolského štúdia a  študijného 

programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň dosiahnutý študijný priemer do 1,3, 

-  počas tretieho stupňa vysokoškolského štúdia splnenie študijného programu a úspešné vykonanie  

skúšok podľa individuálneho študijného plánu doktoranda. 


