
Informácie  k žiadosti  o sociálne štipendium 

K žiadosti podľa vyhlášky č. 102 /2006, č. 396/2008 a č. 227/2012 platnej od 01.09.2012 je 

potrebné priložiť doklady potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb, v závislosti od 

konkrétnej situácie žiadateľa. 

 

Žiadateľ o štipendium – dokladuje, ak je jeho rodič: 

Zamestnaný 

 výpis z daňového priznania za rok 2012 alebo „Ročné zúčtovanie preddavkov na 

daň“ za rok 2012 

 potvrdenie o vyplatených dávkach PN (nemocenské) od zamestnávateľa, aj zo 

Sociálnej poisťovne za rok 2012  

 zároveň ak poberá napr. vdovský, sirotský alebo akýkoľvek dôchodok – 

zdokladovať výpisom za rok 2012 zo Sociálnej poisťovne 

 potvrdenie o poberaní nemocenských dávok dlhšie ako 4 mesiace ku dňu podania  

      žiadosti 

Dôchodca  - poberateľ dôchodkov - starobný, invalidný, výsluhový dôchodok, invalidný  

                     výsluhový dôchodok  

Ak najmenej počas 3 mesiacov pred podaním žiadosti nemá iný príjem, okrem príjmov, 

uvedených v  § 2, ods. 5 

 aktuálne rozhodnutie o priznanom dôchodku  (v roku 2012 alebo 2013) 

 overené čestné vyhlásenie, že nemal iný príjem počas 3 mes., okrem dôchodku 

Ak počas 3 mesiacov pred podaním žiadosti mal iný príjem podľa § 2, ods. 5 

 potvrdenie o výške vyplatených dôchodkov za rok 2012 zo Sociálnej poisťovne  

 výpis z daňového priznania za rok 2012 

 potvrdenie o vyplatených dávkach PN (nemocenské) od zamestnávateľa  aj zo 

Sociálnej poisťovne za rok 2012 

Nezamestnaný 

 potvrdenie o evidencii z Úradu práce ku dňu podania žiadosti a potvrdenie 

o dávke v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne,  resp. potvrdenie o evidencii na 

Úrade práce po uplynutí podporného obdobia 2013 

 potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi (tabuľka) z Úradu práce v mesiaci, 

ktorý predchádza mesiacu, v ktorom bola doručená žiadosť spolu s rozhodnutím 

o poskytnutí dávky 2013 

 zdokladuje ďalšie príjmy za rok 2012 (napr. výpis z daňového priznania, PN zo 

Sociálnej poisťovne, dávky a príspevky v hmotnej núdzi, príjem z prenájmu)  

Dobrovoľne nezamestnaný 

 výpis z daňového priznania za rok 2012 

 čestné prehlásenie o dobrovoľnej nezamestnanosti a príjme,  overené notárom 

 potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok za rok 2012 

Podnikateľ 

 výpis z daňového priznania za rok 2012 

 potvrdenie o vyplatených dávkach PN (nemocenské) zo Sociálnej poisťovne za rok 

2012 

Rozvedený rodič  

 právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode rodičov 

 právoplatné súdne rozhodnutie o výživnom (overené notárom) – študent, súrodenci, 

rodič 
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Rodič na materskej dovolenke – poberateľ materského alebo rodičovského príspevku 

Ak príspevok poberá viac ako 3 mesiace (§ 2, ods. 5) 

 rozhodnutie o priznaní rodičovského príspevku zo Sociálnej poisťovne 

 overené čestné vyhlásenie, že nemal iný príjem počas 3 mesiacov,  okrem 

príspevku 

Ak príspevok poberá menej ako 3 mesiace (§ 2, ods. 5) 

 výpis z daňového priznania za rok 2012 

 potvrdenie o vyplatených dávkach PN (nemocenské) od zamestnávateľa  

      aj zo Sociálnej poisťovne za rok 2012 

 

Rodič poberajúci príspevok za opatrovanie 

 rozhodnutie o poberaní príspevku za opatrovanie z Úradu práce aj v tabuľkovej 

forme 

 

Každý žiadateľ zdokladuje svoj príjem za rok 2012 

 výpis z daňového priznania za rok 2012 

 výmer o dôchodku (ak ho poberá) a potvrdenie o vyplatených dôchodkoch za rok 

2012 (tabuľka) 

 výpis z daňového priznania súrodencov – vysokoškolákov za rok 2012 

 potvrdenie o návšteve školy súrodencov 

 potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov za rok 2012 a 2013 (tabuľky), menný 

zoznam detí 

 potvrdenie o trvalom pobyte žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb 

 ak sa nachádza v okruhu spoločne posudzovaných osôb, osoba s ťažkým  

zdravotným postihnutím, je potrebné doložiť fotokópiu preukazu ŤZP a 

rozhodnutie o miere postihnutia posudzovanej osoby 

 ak má študent miesto bydliska vzdialené od sídla školy viac ako 30 km, je potrebné 

doložiť potvrdenie o najkratšej vzdialenosti (potvrdí SAD alebo železnica) 

 potvrdenie o poberaní, resp. nepoberaní soc. štipendia počas predchádzajúceho 

štúdia na inej vysokej škole. 

    

  Zároveň upozorňujeme , že súrodenec, ktorý nie je študentom denného štúdia , nie je 

započítaný medzi posudzované osoby pri výpočte sociálneho štipendia. 

 

 

Dôrazne  upozorňujeme  študentov, že  žiadosť musí byť dôkladne 

vyplnená, musí obsahovať všetky prílohy  (originály dokladov)  

alebo úradne overené fotokopie originálov!  
 

      

 

 

 

  


