
MATURITNÁ SKÚŠKA - Štipendium v celkovej výške 9 000 € môže 
získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou 
v aktuálnom školskom roku. 

REGISTRÁCIA – Uchádzači sa registrujú na www.stipendia.portalvs.sk. Dotazník je rozdelený na dve skupiny  
- najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov a nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín. Každá 
skupina má svoj vlastný poradovník, v ktorom sa určuje umiestnenie.  

PREDBEŽNÁ POZÍCIA – Každý uchádzač bude mať pri registrácii vytvorený osobný profil. V ňom si bude môcť 
kontrolovať svoju predbežnú pozíciu v poradovníku a počet 
získaných bodov.

POTREBNÉ DOKLADY – Uchádzač vloží všetky prílohy okrem výsledkov maturitnej skúšky do online formulára 
pri registrácii alebo najneskôr do 31. 8. 2022.
✔ Výsledky v akademických a športových činnostiach (súťaže, olympiády a iné)
✔ Úspechy v mimoškolských aktivitách (ocenenia a iné)
✔ Potvrdenia o sociálnom znevýhodnení

ZÁPIS NA VYSOKÚ ŠKOLU – Nárok na štipendium vzniká iba tým uchádzačom, ktorí sa zapíšu na vysokú školu so 
sídlom v SR na bakalárske alebo spojené 
bakalárske a magisterské štúdium.

OVERENIE DOKLADOV – Najneskôr v deň zápisu musí študent doručiť vysokej škole na overenie všetky 
doklady potvrdzujúce dosiahnuté výsledky. Inak nárok na štipendium zanikne a bude pridelené inej 

osobe podľa poradovníka.

PODPORENÍ ŠTUDENTI – Uchádzač sa dozvie o výsledku získania štipendia vo svojom osobnom profile na 
stránke www.stipendia.portalvs.sk. V roku 2022 získa 
štipendium spolu 1400 študentov.

VYPLÁCANIE ŠTIPENDIA – Štipendiá 300 € mesačne budú vyplácať študentom vysoké školy. Študenti majú nárok 
na štipendium len počas štúdia. Ukončením štúdia im nárok na štipendium zaniká; nárok na vyplácanie nemajú ani 

počas doby prerušenia štúdia. Študentovi, ktorý bude na Erasmus pobyte, bude 
štipendium vyplácané bez obmedzení. 

TERMÍN NA REGISTRÁCIU: do 31. 5. 2022 

URČENÉ PRE DENNÉ ŠTÚDIUM NA VYSOKEJ ŠKOLE NA SLOVENSKU

OVERENIE DOKLADOV VYSOKOU ŠKOLOU NAJNESKÔR V DEŇ ZÁPISU

300 €/MESIAC POČAS 3 ROKOV

VÝSLEDKY EXTERNEJ MATURITNEJ SKÚŠKY DOPLNÍ SYSTÉM AUTOMATICKY

URČENÉ MATURANTOM Z ROKU 2022

Predbežné výsledky najneskôr 15. 6. 2022

DEFINITÍVNE VÝSLEDKY NAJNESKÔR 31.10.2022
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PODMIENKY PRE ŠTIPENDIUM V ROKU 2022

SLOVENSKO MA ODMENÍ

Viac info na  www.stipendia.portalvs.sk


