
DÁVAME DO POZORNOSTI  RODIČOM , KTORÍ MÔŽU SPĹŇAŤ PODMIENKY 

UŽÍVATEĽOV PRÍSPEVKU  - PROJEKT DIGITÁLNY ŽIAK – TABLETY PRE ŽIAKOV 

Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. 

Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, 

získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe. 

Požiadať o zaradenie do projektu ( registračný formulár )  musí zákonný zástupca žiaka, nie 

škola! 

Všetky potrebné informácie nájdete na: www.digitalnyziak.sk 

Podrobný popis na získanie a uplatnenie príspevku nájdete nižšie. V prípade, že vaše dieťa patrí 

do skupiny oprávnených užívateľov, vyplňte registračný formulár. Neprehliadnite ani 

sekciu najčastejšie kladených otázok v prípade doplňujúcich otázok neváhajte kontaktovať  call 

centrum +421 (0) 232 284466. 

Pre koho je projekt určený? 

Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti 

tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a 

podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria 

sem: 

 žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti 

nedosahuje sumy životného minima), 

 žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom 

prostredí, 

 žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe 

potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. 

potvrdenie o nezamestnanej osobe) *, 

 žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023). 

*Medián príjmu domácnosti je stredná hodnota príjmu identickej skupiny domácností, ktorá rozdeľuje 

celú skupinu na dve presné polovice – teda jednu polovicu domácností, ktorá má súčet príjmov nižší ako 

druhá polovica a druhú polovicu domácností, ktorá má súčet príjmov vyšší ako prvá polovica. Medián 

príjmu je hodnota vyjadrená výpočtom pre danú skupinu domácností a nevypočítava sa na konkrétnu 

domácnosť. Dôležitým faktorom pre objektívne posúdenie príjmových parametrov je skladba domácnosti 

– teda počet dospelých osôb a detí zaradených do vekových skupín. Ďalším parametrom je výška príjmov, 

ktoré domácnosť získala v posudzovanom období, do ktorých sa započítava hrubý ročný príjem, 

dôchodok, príspevky na deti, sociálne dávky a iné príjmy, ktoré domácnosť v posudzovanom období 

získala. Kľúčom k identifikácii oprávnenosti získania príspevku na nákup digitálnej techniky v rámci 

projektu Digitálny žiak, je presný súčet všetkých príjmov domácnosti a porovnanie s indikatívnou 

tabuľkou mediánu príjmu pre relevantný typ domácnosti. V prípade, že podľa súčtu príjmov domácnosť 

spadá do definície 60% mediánu príjmu, alebo si samotným výpočtom nie ste istý, je potrebné vyplniť 

registračný formulár na stránke www.digitalnyziak.sk, kde následne realizátor projektu overí v registroch 

štátnej správy oprávnenosť žiaka z danej domácnosti pre získanie príspevku, o čom bude zákonného 

zástupcu informovať prostredníctvom SMS správy, odoslanej na telefónne číslo uvedené pri registrácii. 

Kto spĺňa tieto podmienky, využite!!!!   K.Š. 

 

http://www.digitalnyziak.sk/
https://register.digitalnyziak.sk/
https://digitalnyziak.sk/casto-kladene-otazky/
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