
POTREBNÉ DOKLADY PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH 

 
Pre potreby posúdenia nároku na sociálne štipendium podľa vyhlášky MŠ SR č.102/2006, § 2, ods. 1 sa za 

rozhodujúci príjem považuje príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje 

nárok na sociálne štipendium. Žiadateľ spolu so žiadosťou o sociálne štipendium predloží nasledovné doklady: 

 

Žiadateľ: 

 čestné vyhlásenie overené (na matrike, mestskom, obecnom úrade) o trvalom pobyte, poberaní sociálneho 

štipendia, podaní žiadosti, príjmoch a vzdialenosti (tlačivo je vložené v žiadosti), 

 potvrdenie z príslušného Daňového úradu (ďalej DÚ) o (ne)podaní daňového priznania za 

predchádzajúci rok, 

 potvrdenie o (ne)poberaní sociálneho štipendia počas predchádzajúceho štúdia v rovnakom stupni 

štúdia na inej VŠ v SR (ak študent také absolvoval), 

 potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej ÚPSVaR) o poberaní rodinných prídavkov, 

za predchádzajúci rok a aktuálny rok. 

 

Ženatý žiadateľ – vydatá žiadateľka predkladá overený sobášny list. 

ak je manžel/ka žiadateľa/ky zamestnaný/á predkladajú sa doklady analogicky podľa bodov týkajúcich sa 
zamestnaných. 

Ak manželia študujú v dennej forme štúdia a obaja majú vek do 25 rokov, žiadateľ predkladá príjmy za svojich 

rodičov a posudzuje sa spoločne. 

 

Za súrodencov, prípadne deti žiadateľa do 6 rokov: overený rodný list. 

 

Za súrodencov, prípadne deti žiadateľa od 6 rokov:  

 potvrdenie o návšteve školy za aktuálny rok (nie staršie ako 30 dní), u študenta študujúceho v zahraničí 

– overený preklad potvrdenie o návšteve školy do slovenského jazyka a potvrdenie z ministerstva, že jeho 

štúdium je svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na vysokej škole v dennej forme v SR, 

 potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej ÚPSVaR) o poberaní rodinných prídavkov, 

za predchádzajúci rok a aktuálny rok. 

 súrodenci nad 18 rokov potvrdenie z DÚ o (ne)podaní daňového priznania za predchádzajúci rok, 

 čestné vyhlásenie overené (na matrike, mestskom, obecnom úrade) o trvalom pobyte, poberaní sociálneho 

štipendia, podaní žiadosti, príjmoch a vzdialenosti (tlačivo je vložené v žiadosti). Predkladá sa iba za 

súrodencov študujúcich na vysokej škole dennou formou. 

 

Žiadateľ, súrodenci:    

 ak poberajú invalidný, alebo sirotský dôchodok, rozhodnutie o priznaní a rozpis poberania za 

jednotlivé mesiace predchádzajúceho roka vo forme Potvrdenia o výške vyplatených dávok zo 

Sociálnej poisťovne,  

 ak majú priznané výživné, overená kópia právoplatného rozsudku o výživnom. 

 

Súrodenci, ktorí pracujú, sú evidovaní na ÚPSVaR, sa neposudzujú, lebo nespadajú do okruhu 

posudzovaných osôb. 

 

Za rodičov, ak pracujú: 

ako zamestnanci:  

 potvrdenie z DÚ o (ne)podaní daňového priznania za predchádzajúci rok,  

 ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňový bonus za 

predchádzajúci rok, 

 potvrdením  o výške nemocenských dávok (ne)vyplatených zamestnávateľov za predchádzajúci rok, 

 potvrdenie Sociálnej poisťovne (ďalej SP) o výške vyplatených nemocenských dávok SP za 

predchádzajúci rok. 

 

ako SZČO:  

 potvrdenie z DÚ o (ne)podaní daňového priznania za predchádzajúci rok, 

 potvrdenie zo SP o výške vyplatených nemocenských dávok za predchádzajúci rok. 

 

V prípade, že rodičia pracovali alebo podnikali len časť kalendárneho roku, je potrebné predložiť doklady o ich 

príjme za celý rok (príjem (viď zamestnaný/SZČO), doba evidencie na UPSVaR, dávky v nezamestnanosti, dávky 

v hmotnej núdzi, potvrdenie zdravotnej poisťovne ako samoplatcu zdravotného poistenia, čestné vyhlásenie o dobe 

dobrovoľnej nezamestnanosti). 

 

 



 

Za rodičov – dôchodcov:  

 rozhodnutie o priznaní alebo navýšení o dôchodku a rozpis vyplatených dôchodkov za jednotlivé 

mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka, vystavený SP (vo forme Potvrdenie o výške 

dôchodkových dávok zo Sociálnej poisťovne), 

 potvrdenie z DÚ o (ne)podaní daňového priznania za predchádzajúci rok a čestné vyhlásenie overené, 

že po dobu 3 mesiacov pred podaním žiadosti o sociálne štipendium nepoberali iné príjmy okrem 

dôchodku (ak bol dôchodok priznaný v minulom alebo v tomto roku) alebo čestné vyhlásenie o 

(ne)poberaní iných príjmov okrem dôchodku za predchádzajúci rok. 

 

Pri poberaní rodičovského príspevku alebo dávok peňažnej pomoci v materstve: 

 aktuálne potvrdenie z ÚPSVaR o výške rodičovského príspevku alebo zo SP o výške materského 

príspevku a ich rozpis za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka, príp. tohto roka, 

 potvrdenie z DÚ o (ne)podaní daňového priznania za predchádzajúci rok a čestné vyhlásenie overené, 

že po dobu 3 mesiacov pred podaním žiadosti o sociálne štipendium nepoberali iné príjmy okrem 

rodičovského príspevku, príp. dávok v materstve. 

 

Pri poberaní príspevku za opatrovanie: 

 rozpis vyplatených dávok za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka (vo forme 

Potvrdenia o výške vyplatených dávok zo Sociálnej poisťovne) a rozhodnutie o opatrovníctve. 
 

Ak sú rodičia nezamestnaní: 

 potvrdenie o evidencii na úrade práce, potvrdenie o výške a dobe poskytovania (ne)vyplatených dávkach 

v nezamestnanosti a dávkach v hmotnej núdzi, 

 poberajú v čase podania žiadosti dávku v nezamestnanosti – rozhodnutie SP o jej výške a dobe 

poskytovania, potvrdenie o (ne)vyplatených dávkach v nezamestnanosti a z ÚPSVaR, 

 už nepoberajú dávku v nezamestnanosti (po uplynutí podporného obdobia) –potvrdenie o vyplatených 

dávkach za rok, keď začala evidencia na úrade práce a potvrdenie o tom, že už nie je nárok na dávku 

v nezamestnanosti, 

 poberajú v čase podania žiadosti dávku v hmotnej núdzi – potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi 

v predchzájucom kalendárnom mesiaci. 
 

Ak je rodič študenta v čase podania žiadosti o sociálne štipendium súvisle minimálne 4 mesiace dočasne 

práceneschopný a je mu poskytované nemocenské: 

 potvrdenie o poskytovanom dennom nemocenskom. 

 

Ak sú rodičia rozvedení: 

 overená kópia rozsudok o rozvode a o výške výživného s vyznačením právoplatnosti, čestné vyhlásenie  

rodiča overené, že predložený rozsudok je posledný a právoplatný a výška výživného sa nezmenila, 

 ak nie je rozhodnutie súdu o výživnom, potom sa dokladá príjem rodiča. 

 

Ak sa v okruhu spoločne posudzovaných osôb nachádza osoba s ťažkým zdravotným postihnutím: 

 overená kópia preukazu ZŤP. 
 

 

Predložené dokumenty musia byť originály alebo overené kópie. 

 

Nezaopatrené dieťa podľa zákona nie je občan, ktorý dosiahol vek 25 rokov, získal VŠ vzdelanie 2.stupňa, 

prekročil štandardnú dĺžku štúdia, poberá invalidný alebo sociálny dôchodok alebo sa sústavne nepripravuje na 

povolanie. 

 

 

Vybavuje: Ing. Vladimíra Albertová 

Dekanát FF UPJŠ, Šrobárova 2, tel.: 234 7183, e-mail: vladimira.albertova@upjs.sk 
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