USMERNENIE
Od 1.9.2012 sa sociálne štipendiá pre študentov vysokých škôl priznávajú v zmysle zákona
č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, Vyhlášky č.102/2006 MŠ SR o priznávaní sociálneho štipendia
študentom vysokých škôl.
Základnými podmienkami pre priznanie sociálneho štipendia sú :
- trvalý pobyt na území SR ( nie je rozhodujúce štátne občianstvo)
- denná forma štúdia ( pri externej forme nárok na sociálne štipendium nevzniká)
Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia možno podať kedykoľvek v priebehu
akademického roka - po zápise do príslušného akademického roka, pričom štipendium sa
priznáva od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná. Za deň podania žiadosti
sa považuje deň, kedy bola žiadosť prijatá univerzitou. Rozhodnutie o priznaní resp. nepriznaní
sociálneho štipendia sa vydáva do 30 až 60 dní odo dňa podania žiadosti.
Priznané štipendium je možné vyplatiť až vtedy, keď rozhodnutie o jeho priznaní
nadobudne právoplatnosť, t.j. po uplynutí 15 dní odo dňa, kedy je rozhodnutie prevzaté (poštou
alebo osobne na študijnom oddelení).
Pokiaľ sa počas akademického roka zmení situácia v rodine ( napr. niekto z rodičov
začne poberať dávku v nezamestnanosti alebo dávku v hmotnej núdzi, invalidný alebo starobný
dôchodok...), študent má právo podať si žiadosť o prehodnotenie výšky sociálneho štipendia.
Štipendium sa priznáva do 30. 06. príslušného akademického roka, najviac však do konca
mesiaca, kedy študent prestáva byť študentom (ukončenie, prerušenie, zanechanie štúdia).
Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola
podaná žiadosť, do konca mesiaca jún príslušného akademického roka; u študenta, ktorý je
nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo je polosirota a od žijúceho rodiča má
určený rozsah vyživovacej povinnosti, alebo je nezaopatreným dieťaťom, ktoré do dosiahnutia
plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti, sa sociálne štipendium priznáva aj na
mesiace júl a august príslušného akademického roka.
Študentom, ktorých rodičia v čase podania žiadosti poberajú dávku v hmotnej núdzi
alebo dávku v nezamestnanosti, nemocenské alebo sú v evidencii nezamestnaných
(aj po uplynutí podporného obdobia) sa štipendium priznáva len na obdobie 5 mesiacov,
po uplynutí tohto obdobia si študent môže opätovne podať žiadosť o priznanie sociálneho
štipendia.

V súlade s metodickým pokynom Ministerstva školstva SR sa do príjmov zarátava:
príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikateľskej činnosti či inej samostatne zárobkovej
činnosti, príjmy z kapitálového majetku, dávka v hmotnej núdzi (okrem jednorazovej), dávka
v nezamestnanosti, nemocenské dávky, sirotský dôchodok, invalidný dôchodok, sociálny
dôchodok, výživné,
Do príjmu sa nezarátava jednorazová štátna sociálna dávka, prídavok na dieťa, peňažný
príspevok občana s ťažkým zdravotným postihnutím, jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
sociálne štipendium, motivačné štipendium, prospechové štipendium, úroky v banke na
termínovanom vklade, dar (na základe darovacej zmluvy).
Študenti si žiadosti spolu s potrebnými prílohami podávajú osobne na Študijnom
oddelení Referát evidencie a sociálnej podpory študentov alebo na podateľni UVLF
v Košiciach
Pred podaním žiadosti si prosím dôkladne prečítajte ďalšie pokyny a usmernenia.

Orientačné informácie pre študentov – žiadateľov o sociálne
štipendium
Všetky uvádzané potvrdenia a podklady sú len informatívne (najčastejšie požadované),
každá žiadosť je posudzovaná individuálne a v prípade potreby je potrebné doložiť
doklady podľa pokynov príslušnej študijnej referentky.

RODIČIA
Ak sú rodičia zamestnaní
je potrebné zdokladovať príjem za rok 2018
 Potvrdenie / Výpis na účely priznania sociálneho štipendia“ potvrdený Daňovým úradom za
rok 2018.
 ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2018
– vydáva zamestnávateľ rodiča.


potvrdenie zamestnávateľa rodiča o výplate náhrady mzdy v roku 2018 (nemocenské dávky).



potvrdenie Sociálnej poisťovne o výplate peňažných dávok (nemocenské, ošetrovateľské)
v roku 2018 .

Ak sú rodičia nezamestnaní
 Potvrdenie - Výpis na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2018 potvrdený Daňovým
úradom.
 ak aktuálne poberajú dávku v nezamestnanosti
je

potrebné

zdokladovať

potvrdenie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

o evidencii v registri uchádzačov o zamestnanie a potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške
poskytnutej dávky v nezamestnanosti (za mesiac, v ktorom bola žiadosť o sociálne štipendium
podaná + predchádzajúce mesiace).
 ak sú registrovaní na ÚPSVaR ale dávka v nezamestnanosti im už nepatrí
je potrebné predložiť potvrdenie ÚPSVaR o registrácii v registri uchádzačov o zamestnanie a
potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, v akom období im bola v minulosti vyplácaná dávka
v nezamestnanosti.
 ak rodičom dávka v nezamestnanosti nebola nikdy vyplácaná je potrebné, aby túto skutočnosť
Sociálna poisťovňa potvrdila.


potvrdenie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o výplate dávky a príspevkov v hmotnej núdzi
za rok 2018 a 2019.

Ak rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi:
 Rozhodnutie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky v hmotnej núdzi
a potvrdenie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o výplate tejto dávky v mesiaci, v ktorom je
podaná žiadosť o sociálne štipendium

Ak sú rodičia živnostníci:
 Výpis na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2018 potvrdený Daňovým úradom.


potvrdenie Sociálnej poisťovne o výplate peňažných dávok (nemocenské, ošetrovné,
materské, vyrovnávacia dávka) v roku 2017 a 2018.



kópia živnostenského listu, koncesie a pod.

Ak rodičia poberajú starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný
dôchodok
 Potvrdenie / Výpis na účely priznania sociálneho štipendia potvrdený Daňovým úradom za
rok 2018.
 ak mali dôchodok priznaný v roku 2018 alebo 2019 - potvrdenie Sociálnej poisťovne o výplate
dôchodkových dávok v roku 2018 a/alebo 2019 a kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne
o priznaní dôchodku a zdokladovať všetky ostatné príjmy popri dôchodku za rok 2018 (viď.
ak sú rodičia zamestnaní)
V prípade, že iné príjmy nemali, je potrebné doložiť čestné vyhlásenie o tom, že po dobu
najmenej 3 mesiacov

pred posudzovaním nároku na sociálne štipendium nemali iné

príjmy.
 ak mali dôchodok priznaný pred rokom 2018 je potrebné doložiť potvrdenie Sociálnej
poisťovne o výplate dôchodkových dávok

v roku 2018 a potvrdenie Sociálnej poisťovne

o prípadnej výplate nemocenských dávok za rok 2018 - ak rodičia nemali nemocenské poistenie
a neboli v žiadnom poistnom vzťahu je potrebné, aby túto skutočnosť Sociálna poisťovňa
potvrdila
 zdokladovať všetky ostatné príjmy popri dôchodku za rok 2018 (viď. ak sú rodičia
zamestnaní)

Ak rodičia poberajú materské alebo rodičovský príspevok
 Potvrdenie / Výpis na účely priznania sociálneho štipendia potvrdený Daňovým úradom za
rok 2018.
 potvrdenie Sociálnej poisťovne o vyplatenom materskom alebo rodičovskom príspevku za rok
2018 a 2019.
 zdokladovať všetky ostatné príjmy popri tomto príspevku za rok 2018 (viď. ak sú rodičia
zamestnaní).
 V prípade, že iné príjmy nemali, je potrebné doložiť čestné vyhlásenie o tom, že po dobu
najmenej 3 mesiacov
príjmy.

pred posudzovaním nároku na sociálne štipendium nemali iné

Dlhodobá práceneschopnosť rodiča/manžela/manželky
Ak sú rodičia, manžel/manželka ku dňu podania žiadosti o priznanie sociálneho štipendia súvisle,
najmenej štyri mesiace dočasne pracovne neschopní a v čase podania žiadosti im je poskytované
nemocenské je potrebné predložiť
 Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní a výške nemocenského.
 Potvrdenie ošetrujúceho lekára o prebiehajúcej pracovnej neschopnosti.

Ak je jeden z rodičov nebohý
k žiadosti je potrebné doložiť fotokópiu úmrtného listu a potvrdenie Sociálnej poisťovne o výplate
vdovského/vdoveckého a sirotského/sirotských dôchodkov, súhrnne za rok 2018 a 2019.

PRÍJEM NEZAOPATRENÉHO DIEŤAŤA V OKRUHU SPOLOČNE
POSUDZOVANÝCH OSÔB
Žiadateľ
 Potvrdenie - Výpis na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2018 potvrdený
Daňovým úradom.
 Potvrdenie Sociálnej poisťovne ak študent poberá materské alebo rodičovský príspevok.
 Potvrdenie Sociálnej poisťovne o prípadnej výplate sirotského dôchodku za rok 2018.
 V prípade, ak sú rodičia rozvedení, je potrebné doložiť kópiu právoplatného rozsudku
o rozvode, kópiu právoplatného rozsudku o určení výživného a čestné prehlásenie o tom, že
rozsudok, ktorý predkladáte je aktuálny a v predmetnej veci príslušný súd ďalej nekonal
a nevydal iné rozhodnutie /rozsudok, alebo osvedčenie príslušného súdu potvrdzujúce túto
skutočnosť.
Súrodenci žiadateľa študujúci na vysokej škole
 Potvrdenie - Výpis na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2018 potvrdený
Daňovým úradom.
 Potvrdenie vysokej školy o štúdiu – Potvrdenie o návšteve školy.
Súrodenci žiadateľa študujúci na strednej a základnej škole
 Potvrdenie o návšteve strednej alebo základnej školy

Potvrdenie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o výplate prídavkov na deti v roku 2019, zoznam
detí, na ktoré sú prídavky vyplácané a konkrétne mesiace, v ktorých boli prídavky vyplatené.

Ak študent uzavrel manželstvo
 a manžel nie je nezaopatreným dieťaťom je potrebné dokladovať príjem manžela za rok 2018
v zmysle predchádzajúcich pokynov (ako u rodičov).

Ak má študent nezaopatrené dieťa zverené do osobnej starostlivosti
 rodný list dieťaťa a rozsudok súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča- študenta
a určení výživného pre dieťa študenta príp. samotného študenta (žiadateľa).

