
 Orien tačné in for mácie pre štude n tov – žiadateľov o sociálne  

 štipendium  
 

 

 Všetk y uv ádz ané potvrdenia a podklad y sú len inf ormatívne (najč astejšie p ož adované),  

 kaž dá ž iadosť je posudz ovaná individuálne a v prí pade potreb y je pot rebné dolož iť  

 doklad y podľa pok ynov príslušnej študijnej r eferentky. 
 
 

 RODIČIA  
 

 

 Ak sú rodičia zam estn aní  
 

je potrebné zdokladovať príjem za rok 2017 

 
 Potvrdenie / Výpis  na  účely  priznania sociálneho štipendia“ potvrdený Daňovým úradom za 

rok 2017. 

 ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2017 

– vydáva zamestnávateľ rodiča. 

 potvrdenie zamestnávateľa rodiča  o výplate náhrady mzdy v roku 2017 (nemocenské dávky). 

 potvrdenie  Sociálnej  poisťovne  o výplate  peňažných  dávok  (nemocenské,  ošetrovateľské) 

v roku 2017 . 

 

 
Ak sú rodičia n ezam estnaní  

 

 Potvrdenie - Výpis na účely priznania sociálneho štipendia za rok 2017 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 ne zamestnanosti 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 2017 a 2018. 



 

 

 
Ak rodičia poberajú dávku v hm otn ej 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 2017 potvrdený Daňovým úradom. 

 potvrdenie Sociálnej   poisťovne   o  výplate   peňažných   dávok   (nemocenské, ošetrovné, 

materské, vyrovnávacia dávka) v roku 2016 a 2017. 

 kópia živnostenského listu, koncesie a pod. 

 

 Ak rodičia poberajú star obný dôchodok, in validný dôchodok, výslu hový d ôchodok, in validný  

 dôchodok 
 

 Potvrdenie / Výpis na účely priznania sociálneho štipendia  potvrdený Daňovým úradom za 

rok 2017. 

 

  ak mali dôchodok priznaný v roku 2017 alebo 2018 - potvrdenie Sociálnej poisťovne o výplate 

dôchodkových  dávok  v roku  2017  a/alebo  2018  a kópiu  rozhodnutia  Sociálnej  poisťovne 

o priznaní dôchodku a zdokladovať všetky ost atné príj my popri dôchodku za rok 2017 (viď. 

ak sú rodičia zamestnaní) 

V prípade, že iné príj my 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 2017 je potrebné doložiť potvrdenie Sociálnej 

poisťovne  o výplate dôchodkových  dávok    v roku  2017  a potvrdenie  Sociálnej  poisťovne 

o prípadnej výplate nemocenských dávok za rok 2017 - ak rodičia nemali nemocenské poistenie 

a neboli v žiadnom poistnom vzťahu je potrebné, aby túto skutočnosť Sociálna poisťovňa 

potvrdila 

 

  zdokladovať   všetky   ost atné   príj my   popri dôchodku   za rok 201 7 (viď. ak sú rodičia  

 za mestnaní)  
 

 

 

 



  

Ak rodičia poberajú m aterské alebo rodičovsk ý p ríspevok  
 

 Potvrdenie / Výpis na účely priznania sociálneho štipendia  potvrdený Daňovým úradom za 

rok 2017. 

 potvrdenie Sociálnej poisťovne o vyplatenom materskom alebo rodičovskom príspevku za rok 

2017 a 2018. 

 zdokladovať všetky ostatné príjmy popri tomto príspevku za rok 2017 (viď. ak sú rodičia 

zamestnaní). 

 V prípade, že iné príj my nemali , je potrebné doložiť čestné vyhlásenie o tom, že po dobu 

najmenej 3 mesiacov pred posudzovaním nároku na sociálne  štipendium  nemali  iné 

príjmy. 

 

 Dlhodobá práceneschopnosť rodiča/m anžela/m anželky  
 

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. 

 

 

 
 PRÍJEM NEZAO PAT RENÉHO DIEŤAŤA V  OKRUHU S POLOČNE  

 POS UD ZOVANÝ CH OS ÔB  
 

Žiadateľ 

 
 Potvrdenie - Výpis   na   účely  priznania   sociálneho   štipendia   za   rok   2017   potvrdený 

Daňovým úradom. 

 Potvrdenie Sociálnej poisťovne ak študent poberá materské alebo rodičovský príspevok. 

 Potvrdenie Sociálnej poisťovne o prípadnej výplate sirotského dôchodku za rok 2017. 

 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   2017   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 2018, zoznam 

detí, na ktoré sú prídavky vyplácané a konkrétne mesiace, v ktorých boli prídavky vyplatené. 

 

 

 
 Ak št udent uzavrel manželst vo  

 

 a manžel nie je nezaopatreným dieťaťom je potrebné dokladovať príjem manžela za rok 2017 

v zmysle predchádzajúcich pokynov (ako u rodičov). 

 

 
 Ak m á 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). 


