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Vec
Sociálne štipendiá vlády Slovenskej republiky pre školský rok 2009/2010
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
Žilinský samosprávny kraj vám dáva do pozornosti 2. ročník poskytovania sociálnych štipendií
vlády Slovenskej republiky pre školský rok 2009/2010. Sociálne štipendiá vlády Slovenskej
republiky sú určené na jednoročné štúdium cudzích jazykov v zahraničí pre žiakov, ktorí budú
v školskom roku 2009/2010 žiakmi:
a) 3. ročníka stredných škôl,
b) 3. ročníka alebo 4. ročníka päťročných bilingválnych stredných škôl,
c) 7. ročníka osemročných gymnázií,
d) 5. ročníka šesťročných gymnázií.
Počet pridelených miest pre Žilinský samosprávny kraj v školskom roku 2009/2010
P. č. Cudzí jazyk
1. anglický jazyk
2. nemecký jazyk
3. španielsky jazyk
4. taliansky jazyk
5. ruský jazyk
6. francúzsky jazyk
Spolu

Krajina
Počet miest
Írska republika
13
Nemecká spolková republika, Rakúska republika
6
Španielske kráľovstvo
3
Talianska republika
1
Ruská federácia
1
Francúzska republika
5
29

Podmienky pre uchádzačov:
1) žiak 3. ročníka strednej školy, 3. ročníka alebo 4. ročníka päťročnej bilingválnej strednej školy,
7. ročníka osemročného gymnázia a 5. ročníka šesťročného gymnázia v školskom roku
2009/2010,
2) štátny občan Slovenskej republiky s trvalým bydliskom v Slovenskej republike,
3) priemerný prospech za celé predchádzajúce štúdium na strednej škole do 2,0,
4) ovládanie vybraného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2 Európskeho referenčného rámca,
doložené potvrdením jazykových znalostí zo strany vedenia školy.

Pri výbere žiakov na jednoročné štúdium v zahraničí pre školský rok 2009/2010 sa postupuje
v súlade s uvedenými legislatívnymi predpismi:
a) § 149 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) § 44 a § 56 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Sociálne štipendium vlády Slovenskej republiky vo výške 7 730 € pre žiaka zahŕňa náklady
na ubytovanie, stravovanie, nákup kníh, nákup učebných pomôcok, cestovné z bydliska
v Slovenskej republike do miesta sídla školy v zahraničí a späť, poistné a vreckové.
Financovanie sociálnych štipendií vlády Slovenskej republiky pre žiaka
Sociálne štipendium
náklady na ubytovanie,
stravovanie, mestskú
dopravu a vreckové
600 € na mesiac

Učebné pomôcky
náklady na učebné
pomôcky

Poistenie
náklady na zdravotné
poistenie

100 € na mesiac

30 € na mesiac

Cestovné náklady
cestovné náklady
na cestu do zahraničia
a zo zahraničia
430 €

7 730 € na školský rok
Prihláška na sociálne štipendium vlády Slovenskej republiky na štúdium na strednej škole
v zahraničí pre školský rok 2009/2010 bude zaslaná do stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja a zverejnená na internetovej stránke Žilinského samosprávneho
kraja www.regionzilina.sk dňa 26. januára 2009.
Povinné prílohy k prihláške:
1) stanovisko, resp. odporúčanie triedneho učiteľa (v slovenskom jazyku) a súhlas riaditeľa školy
na štúdium v zahraničí,
2) zhodnotenie osobnostného profilu žiaka z aspektu jeho schopnosti adaptácie na neznáme
prostredie vystavené školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie (centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v mieste sídla školy),
3) potvrdenie jazykových znalostí žiaka zo strany vedenia školy,
4) čestné vyhlásenie zákonných zástupcov žiaka, overené notárom so súhlasom na štúdium
menovaného žiaka v zahraničí vrátane financií a úhrady nákladov v prípade predčasného
ukončenia štúdia v zahraničí na žiadosť rodičov,
5) potvrdenie zamestnávateľa o čistom príjme oboch rodičov za posledných 12 mesiacov,
6) fotografia uchádzača vo formáte občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu,
7) motivačný list napísaný počítačom vo vybranom cudzom jazyku v rozsahu 1 strana vo formáte
A4 s veľkosťou písma 12,
8) potvrdenie o poberaní sociálneho štipendia žiaka podľa § 149 ods. 1 zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vystavené kmeňovou školou žiaka a potvrdené riaditeľom školy,
9) potvrdenie banky o zriadení účtu na meno žiaka, resp. výpis z banky s uvedením požadovaných
údajov o účte (názov účtu – zhodný s menom vysielaného žiaka, číslo účtu, názov a kód banky,
číslo účtu vo formáte IBAN – 24-miestny údaj, SWIFT, adresa sídla banky),
10) rozhodnutie, ktorým bol dieťaťu ustanovený poručník podľa § 56 zákona NR SR
č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v prípade žiakov
v náhradnej starostlivosti).
V prípade, že k prihláške nebudú priložené všetky povinné prílohy (1 – 9, resp. 1 – 10), Žilinský
samosprávny kraj a Ministerstvo školstva SR nebudú uvedenú prihlášku akceptovať a prihláška
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bude automaticky vyradená z procesu nominácie na zahraničné štúdium. Všetky prílohy je potrebné
očíslovať podľa vyššie uvedeného poradia.
Sprievodný list (adresovaný na Žilinský samosprávny kraj), prihlášku (vyplnenú počítačom)
a povinné prílohy k prihláške je potrebné zaslať najneskôr do 27. februára 2009 (piatok)
na adresu: Žilinský samosprávny kraj, Odbor školstva, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina.
Upozornenia:
1) V školskom roku 2009/2010 budú z hľadiska sociálnych kritérií akceptovaní iba tí žiaci,
ktorí sú poberateľmi sociálneho štipendia v kmeňovej škole na území Slovenskej republiky.
2) V školskom roku 2009/2010 nebude povolený presun počtu pridelených miest medzi
zriaďovateľmi navzájom v jednom kraji, alebo medzi zriaďovateľmi jednotlivých krajov
v Slovenskej republike.
3) Jazykové znalosti žiakov budú preverené priamo zahraničnými inštitúciami, ktoré budú
zabezpečovať umiestňovanie žiakov na štúdium v zahraničí. V prípade nedostatočných
jazykových znalostí, žiak nebude akceptovaný na zvolené štúdium v zahraničí ani v prípade
vykonania nominácie.
4) V prípade výberu a následnej nominácie je žiak povinný na požiadanie zaslať zahraničnej
strednej škole ďalšie požadované prílohy (napr. vysvedčenie v slovenskej verzii a vo verzii
príslušného cudzieho jazyka vo forme úradne overeného prekladu).
5) Žiak môže odmietnuť pridelené štipendium do 10 dní po doručení pokynov ku štúdiu
v zahraničí prostredníctvom listu Ministerstva školstva SR.
Žilinský samosprávny kraj poskytne každý pondelok (v termíne od 2. februára 2009
do 23. februára 2009) v čase od 15.00 hod. do 16.30 hod. možnosť individuálnych osobných
konzultácií pre žiakov stredných škôl a ich zákonných zástupcov k administrácii sociálnych
štipendií vlády Slovenskej republiky na štúdium v zahraničí pre školský rok 2009/2010.
Individuálnu konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 041/503 22 32.
S pozdravom

Ing. Dana Weichselgärtner, PhD.
riaditeľka odboru
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