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1. Informácie pre žiadateľov o sociálne štipendium
Nárok na sociálne štipendium má každý študent prvého štúdia v dennej forme vysokej
školy na Slovensku, ktorý má na území SR trvalý pobyt, ak neprekročil štandardnú
dĺžku štúdia a mesačný príjem jeho rodiny nie je vyšší ako hranica príjmu stanovená
na základe životného minima.
V zmysle študijného poriadku STU v Bratislave, študent zapísaný na štúdium má v zmysle
§ 96 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, právny
nárok na sociálne štipendium. Uchádzač, prijatý na štúdium, sa stáva študentom SjF STU
v Bratislave najskôr dňom 1.9. príslušného akademického roka. Študent, ktorému bolo
štúdium prerušené, sa stáva študentom SjF STU v Bratislave dňom opätovného zápisu
na štúdium.
Na sociálne štipendium nemá nárok študent:
 ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa,
 ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho
časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania; na účely
tohto odseku sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona
o VŠ považujú za štúdium v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky
štúdia za štúdium v študijnom programe druhého stupňa, pričom štvrtý rok štúdia v
študijnom programe podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ je na účely tohto odseku
považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky
štúdia primerane; doba, počas ktorej študent poberal v príslušnom roku štúdia sociálne
štipendium, sa posúdi tak, ako keby študent poberal SŠ celý akademický rok,
 ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
 ktorý študuje externou formou štúdia.
Študentovi so zdravotným postihnutím sa môže priznať sociálne štipendium aj po
prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným
postihnutím.

2. Právne predpisy a dokumenty ustanovujúce priznanie sociálneho
štipendia






§ 96 ods. 2 až 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom
vysokých škôl,
Predpis č. 396/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z.
o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
Predpis č. 227/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z.
o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
Predpis č. 235/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z.
o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
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Predpis č. 157/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z.
o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

3. Určenie nároku na sociálne štipendium
Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem spoločne posudzovaných osôb
vrátane študenta (žiadateľa). Hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a
výška sociálneho štipendia sa odvodzuje zo súm životného minima.
Výška sociálneho štipendia je naviazaná na sumy životného minima. Životné minimum sa od
1. júla 2020 zmenilo a predstavuje sumu 214,83 eur.
Ak v priebehu akademického roka nastali v okruhu spoločne posudzovaných osôb skutočnosti
majúce vplyv na priznanú výšku sociálneho štipendia, ako napr.: zmení sa okruh spoločne
posudzovaných osôb; niekto z okruhu spoločne posudzovaných osôb začne poberať starobný
alebo invalidný dôchodok, prípadne sa zmení rozhodujúci príjem rodičov, zomrie rodič študenta
a iné, môže študent požiadať o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, podaním
novej žiadosti.
V prípade, že študent tvrdí, že nie je možné preukázať výšku príjmu niektorej zo spoločne
posudzovaných osôb, nie je možné rozhodnúť o priznaní sociálneho štipendia, pretože
rozhodnutie by nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného stavu veci.
Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť
podaná, do konca mesiaca jún príslušného akademického roka v znení Vyhlášky MŠ SR
č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl a v znení
neskorších predpisov.
Študentovi, 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.
Sociálne štipendium možno priznať najdlhšie do konca mesiaca, v ktorom študent
prestane byť študentom.

4. Výška sociálneho štipendia a pomôcka výpočtu
Pre stanovenie výšky sociálneho štipendia sú rozhodujúce nasledovné údaje:
1. Výška životného minima spoločne posudzovaných osôb (ŽMS), ktorá sa stanovuje
nasledovne:
ŽMS = ŽM1 + ŽM2 + n x ŽM3 , kde:
 ŽMS – životné minimum spoločne posudzovaných osôb (spravidla ide o otca, matku
a nezaopatrených súrodencov; ak je študent ženatý a má dieťa, potom to spravidla je
on + manželka + nezaopatrené dieťa);
 ŽM1 – životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby;
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ŽM2 – životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej osoby;
ŽM3 – životné minimum nezaopatreného dieťaťa alebo zaopatreného neplnoletého
dieťaťa alebo n - počet spoločne posudzovaných osôb so životným minimom ŽM3.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa
považuje suma alebo úhrn aktuálne platných súm:
 ŽM1 = 214,83 eur mesačne;
 ŽM2 = 149,87 eur mesačne;
 ŽM3 = 98,08 eur mesačne.
2. Hranica príjmu (HP), ktorá sa stanovuje nasledovne:
HP = ŽMS + ppš x ŽM2

,

kde:

 ŽMS – životné minimum spoločne posudzovaných osôb;
 ppš – koeficient zohľadňujúci vzdialenosť trvalého bydliska študenta
študujúceho
dennou formou štúdia od sídla vysokej školy, na ktorej študuje. Vzdialenosť v
kilometroch sa zisťuje podľa platných kilometrovníkov verejných dopravcov (SAD a
ŽSR) a pre vašu potrebu sú ľahko prístupné na www.vlaky.sk, kde sú uverejnené aj
aktuálne cestovné poriadky vlakov a autobusov.
Hodnota koeficienta je:
o 1,0 - trvalé bydlisko študenta je vzdialené od sídla vysokej školy v intervale od
0 km do 29 km;
o 1,2 - trvalé bydlisko študenta je vzdialené od sídla vysokej školy 30 km a viac;
 ŽM2 – životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej osoby.
3. Rozhodujúci príjem (RP) – podľa ustanovenia vyhlášky č. 102/2006 Z. z. je
rozhodujúcim príjmom jedna dvanástina súčtu príjmov okruhu spoločne posudzovaných
osôb za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na
sociálne štipendium, ak vyhláška neustanovuje inak. Pojmy „príjem“ a „spoločne posudzované
osoby“ sú podrobnejšie vysvetlené nižšie v bode č. 7. Usmernenia k žiadostiam o priznanie
sociálneho štipendia (všeobecné informácie).

4. Výška sociálneho štipendia sa potom určuje dvomi spôsobmi a to:
a) ak je RP < ŽMS potom
výška
sociálneho štipendia sa vyráta podľa vzťahu:
ŽM
S  RP
= výška sš (jednotlivé pojmy sú vysvetlené vyššie)
ŽM 2  ŽM 3 
ŽM S
b) ak je RP > ŽMS potom výška sociálneho štipendia sa vyráta podľa vzťahu:
HP  RP
= výška sš
ppš

(jednotlivé pojmy sú vysvetlené vyššie)
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Rozhodujúci príjem nemôže byť väčší ako je hranica príjmu. Inak povedané, ak je
rozhodujúci príjem vyšší ako hranica príjmu, potom sociálne štipendium študentovi nie
je možné priznať.
Minimálna výška sociálneho štipendia je 10 eur.
Maximálna výška sociálneho štipendia študenta študujúceho v mieste trvalého bydliska
(najkratšia cestovná vzdialenosť dopravou medzi týmito miestami je okruh do 29 km od sídla
VŠ) je 250 eur.
Maximálna výška sociálneho štipendia študenta študujúceho mimo miesta trvalého bydliska
(najkratšia cestovná vzdialenosť dopravou medzi týmito miestami je okruh od 30 km od sídla
VŠ) je 300 eur.

5. Lehota pre rozhodnutie o nároku na sociálne štipendium
Podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
správny orgán, t. j. vysoká škola rozhodne vo veci priznania sociálneho štipendia bezodkladne
v prípade, že žiadateľ doložil všetky potrebné doklady. V ostatných prípadoch je vysoká
škola povinná rozhodnúť do 30 dní od podania žiadosti; vo zvlášť zložitých prípadoch
rozhodne najneskôr do 60 dní.
Sociálne štipendiá sa vyplácajú len študentom, ktorí si prevezmú
a vykonateľné rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia.

právoplatné

Rozhodnutie je právoplatné dňom jeho prevzatia žiadateľom.
Rozhodnutie je vykonateľné:
 dňom jeho prevzatia žiadateľom, ak žiadateľ rozhodnutie prevezme osobne a do
„Zápisnice o vzdaní sa práva na odvolanie“ uvedie, že sa vzdáva nároku na odvolanie;
 po uplynutí lehoty na odvolanie, t. j. 15 dní od nasledujúceho dňa po dni, v ktorom si
žiadateľ rozhodnutie prevzal, ak bolo rozhodnutie zaslané poštou a žiadateľ sa
neodvolal.

6. Výplata sociálneho štipendia
Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná čiastka vyplácaná počas
jedného akademického roka od 01.09. do 30.06. alebo jeho časti, najneskôr desiaty deň
príslušného kalendárneho mesiaca študentovi na bankový účet vedený v Slovenskej
republike, ktorého číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.
Študentovi, 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 poskytuje aj v mesiacoch júl a august príslušného akademického roka.
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7. Usmernenia k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia (všeobecné
informácie)
Sociálne štipendium možno v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní
sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov, priznať
študentovi na základe písomnej žiadosti, ktorá sa podáva na vysokej škole, ktorej je
študentom; ak je žiadateľ študentom viacerých vysokých škôl, žiadosť sa podáva len na
jednej vysokej škole.
Žiadosť sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium
poskytovať, pričom na to isté obdobie možno priznať najviac jedno sociálne štipendium.
V prípade, že študent, ktorý je poberateľom sociálneho štipendia v priebehu akademického
roka štúdium z akýchkoľvek dôvodov ukončí alebo preruší, je povinný túto zmenu
bezodkladne nahlásiť na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave pracovníčke,
ktorá rieši sociálne štipendiá pre konkrétny stupeň štúdia.
K žiadosti o priznanie sociálneho štipendia v akademickom roku 2019/2020 musia byť
priložené originálne doklady - potvrdenia, prípadne notárom overené fotokópie –
dokumenty potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb.
Základným kritériom na určenie okruhu spoločne posudzovaných osôb je to, či daná osoba
žije so študentom v spoločnej domácnosti. Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu
trvale žijú a spoločne hradia náklady na svoje potreby. Osoba môže byť v jednom čase
členom len jednej domácnosti!
Splnenie podmienok na priznanie sociálneho štipendia sa posudzuje ku dňu podania
žiadosti.
Príjmy spoločne posudzovaných osôb sa posudzujú podľa situácie v čase podania
žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.

K žiadosti o sociálne štipendium je potrebné doložiť doklady a potvrdenia podľa
nasledovných situácií:
7.1. Príjem ako aktuálna výška osobných príjmov (§ 2 ods. 5 vyhlášky)
Ak spoločne posudzovaná osoba (otec, matka, manžel, manželka, otčim...) v minulom roku
alebo v tomto roku začala poberať starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový
dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, materské alebo rodičovský príspevok a okrem
niektorého z týchto príjmov nemala iné príjmy najmenej počas 3 mesiacov pred
posudzovaním nároku na priznanie sociálneho štipendia, doloží žiadateľ nasledovné doklady:
a) výmer zo Sociálnej poisťovne v prípade poberania dôchodkov + čestné vyhlásenie
(dôchodok 3 mesiace), že po dobu 3 mesiacov pred posudzovaním žiadosti
o sociálne štipendium nemala osoba poberajúca niektorý typ dôchodku iný príjem,
ktorý sa pokladá za príjem na účely určenia sociálneho štipendia okrem dôchodku;
resp., že osoba nemala v predchádzajúcom roku 2018 okrem poberajúceho dôchodku
iný príjem;
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b) potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplácanom materskom + čestné vyhlásenie
(materské, rodičovské);
c) potvrdenie z Úradu práce o vyplácanom rodičovskom príspevku + čestné vyhlásenie
(materské, rodičovské);
d) osoba, ktorá má priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť o menej ako 70 %, môže byť dobrovoľne nemocensky
poistená – ak sa taká osoba v okruhu spoločne posudzovaných osôb nachádza, doručí:
o lekársky posudok obsahujúci mieru funkčnej poruchy,
o potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o evidencii samoplatiteľa zdravotného
poistenia.
7.2. Príjem ako dávka v nezamestnanosti (§ 2 ods. 6 vyhlášky)
Ak poberá spoločne posudzovaná osoba dávku v nezamestnanosti v čase podania žiadosti
o priznanie sociálneho štipendia, doloží žiadateľ:
a) aktuálne potvrdenie z úradu práce o dobe evidencie;
b) Rozhodnutie vydané Sociálnou poisťovňou o nároku na dávku v nezamestnanosti,
ktorého obsahom je aj denný vymeriavací základ a potvrdenie o vyplatenej dávke
v nezamestnanosti v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená žiadosť
žiadateľa.
Ak dávka v nezamestnanosti patrí spoločne posudzovanej osobe len za časť
kalendárneho mesiaca, v rozhodujúcom príjme sa zohľadní tak, akoby patrila za celý
kalendárny mesiac. Rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia sa vydáva na obdobie
5 kalendárnych mesiacov. Po skončení tohto obdobia možno opätovne požiadať o priznanie
sociálneho štipendia.

7.3. Príjem ako nemocenské (§ 2 ods. 8 vyhlášky)
Ak je spoločne posudzovaná osoba ku dňu podania žiadosti o priznanie sociálneho štipendia
súvisle, najmenej 4 mesiace dočasne pracovne neschopná a v čase podania žiadosti jej je
poskytované nemocenské, doloží žiadateľ nasledovné doklady:
a) Rozhodnutie vydané Sociálnou poisťovňou o nároku na nemocenské, ktorého
obsahom je aj denný vymeriavací základ pre určenie výšky nemocenského,
b) potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplatenom nemocenskom za posledné 4 mesiace
vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom bola doručená žiadosť žiadateľa
o priznanie sociálneho štipendia.
Rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia sa vydáva na obdobie 5 kalendárnych
mesiacov. Po skončení tohto obdobia možno opätovne požiadať o priznanie sociálneho
štipendia.
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7.4. Nulový príjem po uplynutí podporného obdobia v nezamestnanosti
(§ 2 ods. 9 vyhlášky)
Ak je spoločne posudzovaná osoba ku dňu podania žiadosti o priznanie sociálneho štipendia
v evidencii uchádzačov o zamestnanie aj po uplynutí podporného obdobia naďalej
v nezamestnanosti, doloží žiadateľ:
a) aktuálne potvrdenie z úradu práce o dobe evidencie tejto osoby;
b)

potvrdenie vydané Sociálnou
v nezamestnanosti tejto osobe.

poisťovňou

o

dobe

poskytovania

dávky

Rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia sa vydáva na obdobie 5 kalendárnych
mesiacov. Po skončení tohto obdobia možno opätovne požiadať o priznanie sociálneho
štipendia.

7.5. Príjem ako aktuálna výška pozostalostných dôchodkov (§ 2 ods. 10 vyhlášky)
Ak zosnulá osoba, po ktorej sa pozostalostný dôchodok (sirotský, vdovský, vdovecký)
poberá, patrila do okruhu spoločne posudzovaných osôb, zohľadňuje sa dôchodok, ktorý bol
poskytnutý (nie priznaný) v mesiaci pred podaním žiadosti (Príklad: študent podáva žiadosť
v septembri 2019, v júni 2019 mu zomrel otec, ktorý nemal voči študentovi upravenú
vyživovaciu povinnosť, v auguste 2019 mu bol poskytnutý prvý sirotský dôchodok,
za mesačný príjem sa bude považovať suma tohto dôchodku a k tomu sa zohľadní aj príjem
študenta za minulý rok).
Doloží sa kópia úmrtného listu a výmer zo Sociálnej poisťovne o výške pozostalostného
dôchodku.
Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne (sirotský, vdovský, vdovecký, starobný,
invalidný, výsluhový ...), ktorým bol priznaný dôchodok pred 01.01.2018 doložia výpis zo
Sociálnej poisťovne o vyplatených sumách dôchodkov za celý rok 2018.

7.6. Príjem ako priemerná výška výživného (§ 2 ods. 11 vyhlášky)
V prípade, ak spoločne posudzovaná osoba má voči fyzickej osobe upravenú vyživovaciu
povinnosť – doloží sa podľa okolností:
o právoplatné rozhodnutie zo súdu o úprave vyživovacej povinnosti rodiča voči
žiadateľovi, ako mesačný príjem sa popri ostatných príjmoch za minulý rok
zohľadňuje aj suma výživného;
o ak je v právoplatnom rozhodnutí výška výživného určená v SK, je potrebné doložiť
o tejto skutočnosti (či je výška výživného rovnaká alebo zmenená) aktuálne potvrdenie
vystavené príslušným súdom v mieste bydliska;
o prípadne, ak bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o schválení dohody rodičov
dieťaťa o výživnom;
o prípadne žiadosť o poskytnutie náhradného výživného, resp. rozhodnutie ÚPSV
a R SR o jeho priznaní;
o prípadne návrh na začatie exekúcie osoby povinnej poskytovať výživné;
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o prípadne trestné oznámenie na osobu povinnú poskytovať výživné pri zanedbaní jej
povinnosti.
Doloží sa aj rozsudok o rozvode.
Je potrebné priložiť aj čestné vyhlásenie (výživné), že priložené právoplatné rozhodnutie
súdu je posledné a výška výživného sa od posledného právoplatného rozhodnutia nezmenila.

7.7. Nulový príjem v prípade hmotnej núdze (§ 2 ods. 13 vyhlášky)
Ak:
o študent má nárok na pomoc v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami a v okruhu
spoločne posudzovaných osôb nie sú jeho rodičia,
o rodičia majú nárok na pomoc v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami a sú v okruhu
spoločne posudzovaných osôb, resp. ak je spoločne posudzovanou osobou len jeden
rodič a má na takú pomoc nárok,
o manžel/ka študenta má nárok na pomoc v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami a je
v okruhu spoločne posudzovaných osôb, potom, doloží žiadateľ z Úradu práce,
soc. vecí a rodiny:
a) aktuálne potvrdenie z úradu práce o dobe v evidencii nezamestnaných;
b) aktuálne potvrdenie o spoločne posudzovaných osobách poberajúcich túto
dávku;
c) Rozhodnutie vydané ÚPSV a R SR o nároku na pomoc v hmotnej núdzi dávkou
a príspevkami podľa osobitného predpisu (rozhodujúci príjem pre účely určenia
sociálneho štipendia bude 0 €, ak študent, resp. niektorá z vyššie uvedených
spoločne posudzovaných osôb, má nárok na pomoc v hmotnej núdzi v mesiaci,
ktorý predchádza mesiacu, v ktorom bola doručená žiadosť).
Rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia sa vydáva na obdobie 5 kalendárnych
mesiacov. Po skončení tohto obdobia možno opätovne požiadať o priznanie sociálneho
štipendia.

7.8. Príjem ako priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok 2018
o V prípade, keď spoločne posudzovaná osoba je živnostníkom, doručí sa:
a) Potvrdenie/výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho
štipendia (potvrdenie vystaví príslušný daňový úrad, t. č. za rok 2018),
b) potvrdenie o nemocenských dávkach (potvrdenie vystaví Sociálna poisťovňa),
c) živnostenský list (kópiu), prípadne potvrdenie o pozastavení alebo ukončení
živnosti.
o V prípade, že spoločne posudzovaná osoba má len príjmy zo závislej činnosti (je
riadne zamestnaná), doručí sa:
9

a) Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej
činnosti a daňový bonus za r. 2018,
b) potvrdenie od zamestnávateľa o poskytnutej náhrade príjmu pri dočasnej
práceneschopnosti v predošlom kalendárnom roku 2018 (Potvrdenie
zamestnávateľa o finančných náhradách)
c) potvrdenie od zamestnávateľa o poskytnutom vreckovom pri zahraničných
pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené osobitným
predpisom (Potvrdenie zamestnávateľa o finančných náhradách)
d) potvrdenie o poskytnutom nemocenskom v predchádzajúcom kalendárnom roku
2018 zo Sociálnej poisťovne.
o Pri posudzovaní príjmov za minulý rok musí byť vydokladovaný celý kalendárny
rok.
o V prípade, že spoločne posudzovaná osoba nie je zamestnaná, nie je SZČO a nie
je vedená ani v evidencii nezamestnaných na úrade práce, môže byť osobou
dobrovoľne nezamestnanou, ktorá predloží:
a) čestné vyhlásenie
o výživnom);

o

dobrovoľnej

nezamestnanosti

(čestné

vyhlásenie

b) potvrdenie zo zdravotnej poisťovne, ktorej je poistencom, o evidencii
samoplatiteľa zdravotného poistenia;
c) potvrdenie o poskytnutom nemocenskom v predchádzajúcom kalendárnom roku
2018 zo Sociálnej poisťovne;
d) Potvrdenie/výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia za
rok 2018;
e) potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní/nepoberaní dávky v hmotnej núdzi v r. 2018,
2019.
(Príklad: časť roka rodič pracoval – doloží príjmy podľa predchádzajúceho poučenia,
potom bol určité obdobie nezamestnaný – doloží potvrdenia z úradu práce o dobe
evidencie, potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne,
prípadne potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní dávky v hmotnej núdzi, následne bol
rodič dobrovoľne nezamestnaný – doloží čestné vyhlásenie o tom, že bol
dobrovoľne nezamestnaný (čestné vyhlásenie o dobrovoľnej nezamestnanosti) +
potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o evidencii samoplatiteľa zdravotného poistenia.
 Príjmom nie sú len príjmy nadobudnuté na území SR, ale aj príjmy zo
zahraničia, a tie je potrebné preukázať osobitne (pokiaľ nie sú uvedené napr.
v daňovom priznaní). V prípade spoločne posudzovaných osôb, ktoré
nepodávajú daňové priznanie v SR alebo majú iné príjmy plynúce zo
zahraničia vo forme dávok, či dôchodkov, je potrebné tieto príjmy
vydokladovať úradným prekladom obdobných dokumentov vydaných
príslušnými inštitúciami v krajine pôvodu príjmu.
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8. Špecifické doklady pre žiadateľov a okruh spoločne posudzovaných
osôb


Ak je v okruhu spoločne posudzovaných osôb ťažko zdravotne postihnutá osoba,
je potrebné predložiť preukaz ŤZP osoby, lekársky posudok obsahujúci mieru funkčnej
poruchy



Ak je v okruhu spoločne posudzovaných osôb osoba, ktorá vykonáva celodenné,
osobné a riadne opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby, treba predložiť
potvrdenie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie za rok 2018 aj rok
2019 (potvrdenie vystaví ÚPSV a R SR); potvrdenie musí byť vyhotovené
v aktuálnom mesiaci podania žiadosti.



Ak študent – žiadateľ o sociálne štipendium poberá Opakovaný príspevok
dieťaťu, ktorý je určený na podporu uspokojovania jeho potrieb, doloží potvrdenie
o vyplácaní takého príspevku, vydané ÚPSV a R SR za obdobie r. 2018 a r. 2019.



Študent - žiadateľ, ktorý študoval/študuje na inej vysokej škole, doloží
potvrdenie o predchádzajúcom/súčasnom štúdiu spolu s potvrdením/rozhodnutím
o poberaní alebo nepoberaní sociálneho štipendia.



V okruhu spoločne posudzovaných osôb sa neposudzujú nezvestné osoby, po
ktorých je vyhlásené pátranie v čase podania žiadosti študenta o priznanie
sociálneho štipendia alebo žiadosti študenta o prehodnotenie priznanej výšky
sociálneho štipendia.



Všetky spoločne posudzované osoby nad 18 rokov musia doložiť potvrdenie
z daňového úradu o podaní alebo nepodaní si daňového priznania za predchádzajúci
rok 2018, vrátane žiadateľa.



Študent, ktorý nemá jedného z rodičov zapísaného v rodnom liste doloží
k žiadosti kópiu svojho rodného listu.



Žiadateľ dokladá svoje, a aj za súrodencov, aktuálne potvrdenia o návšteve
školy, ktoré nesmú byť staršie ako 30 dní.



V prípade nezaopatrených súrodencov, ktorí študujú na zahraničnej vysokej
škole, je potrebné požiadať MŠVV a Š SR o potvrdenie – rozhodnutie, že jeho
štúdium je svojim rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na vysokej
škole v dennej forme v SR; zároveň priložiť aj potvrdenie o štúdiu vydané jeho
vysokou školou – pokiaľ nie je v českom jazyku, je potrebný aj jeho úradný
preklad.



Súrodenec, ktorý nie je študentom denného, ale externého štúdia, do okruhu
spoločne posudzovaných osôb nepatrí.



Za súrodencov do 6 rokov je potrebné doložiť fotokópiu rodného listu.



Žiadateľ, ktorý je ženatý/vydatá a manžel/ka nie je nezaopatreným dieťaťom
(do 25 r.), doloží fotokópiu sobášneho listu a príjmy za manžela/ku podľa situácie
a predchádzajúcich poučení (ak má svoje nezaopatrené dieťa, predloží jeho rodný
list).



K žiadosti je potrebné doložiť aktuálne potvrdenie z úradu práce o poberaní
rodinných prídavkov na všetky nezaopatrené deti – je potrebné vypísať mená
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detí a aktuálne poskytovanú výšku prídavkov za celý rok 2018 aj 2019; potvrdenie
musí byť vyhotovené v aktuálnom mesiaci podania žiadosti.


K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o trvalom pobyte žiadateľa a všetkých
spoločne posudzovaných osôb; potvrdenie o danej skutočnosti vydá obecný
alebo mestský úrad; trvalý pobyt všetkých spoločne posudzovaných osôb žiadateľ
uvedie v tlačive žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.

9. Dôležité poznámky


K žiadostiam podaným po 01.01.2020 sa budú dokladovať príjmy za rok 2019.



Čestné vyhlásenia je potrebné dokladať podľa konkrétnej situácie okruhu
spoločne posudzovaných osôb a podľa poučení, čestné vyhlásenia musia mať
úradne overené podpisy.



Výška sociálneho štipendia sa odvíja aj od miesta trvalého bydliska študenta:
a) okruh do 29 km od sídla vysokej školy,
b) okruh od 30 km od sídla vysokej školy.
Je potrebné doložiť doklad – potvrdenie zo SAD alebo ŽSR o najkratšej cestovnej
vzdialenosti od miesta trvalého pobytu do miesta sídla VŠ; resp. túto
skutočnosť potvrdí príslušný orgán v tlačive žiadosti o priznanie sociálneho
štipendia.

10. Kompetencie zamestnancov Oddelenia štipendií a povinnosti
žiadateľa
Zamestnanci Útvaru pedagogických činností SjF STU v Bratislave môžu vyžiadať
od žiadateľa aj ďalšie, tu nemenované dokumenty o ňom, či o spoločne posudzovaných
osobách, nakoľko po procesnej stránke pri priznávaní sociálnych štipendií je rozhodujúcim
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ je povinný predložiť dodatočne podklady v čase určenom univerzitou, inak môže
univerzita prerušiť alebo zastaviť konanie o priznaní sociálneho štipendia žiadateľovi.
Strojnícka fakulta STU v Bratislave každého žiadateľa vyrozumie rozhodnutím o priznanej
výške sociálneho štipendia, resp. o nepriznaní sociálneho štipendia.

11. Odkazy na web stránky o sociálnych štipendiách
www.minedu.sk/data/att/8260.pdf
www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_socialne-stipendium-z-prostrie
12

