Študent:
Meno a priezvisko, rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:

................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefón:

...................................................................................................................

E-mail:

......................................................................................................................................................................................

Adresát:
Vysoká škola:

................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................

Fakulta ...................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................
Adresa: .............................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................

V ....................................... dňa ..................................

VEC:
Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia v akademickom roku 20

/ 20 .

Týmto Vás žiadam o priznanie sociálneho štipendia. Sociálne štipendium mi poskytujte
bankovým prevodom na tuzemský bankový účet č. ............................................. / ..............
vedenom v banke: .................................................................................. .
Za kladné vybavenie Vám vopred ďakujem.
S úctou

Zoznam príloh:
1/ informácie o žiadateľovi a spoločne posudzovaných osobách

Príloha 1 – Informácie o žiadateľovi a spoločne posudzovaných osobách:
študijný program:

rok štúdia:

fakulta:
Týmto vyhlasujem, že
1) nie1-som nezaopatreným dieťaťom podľa osobitného predpisu,
2) som1:
a. slobodný/á

b. ženatý/vydatá

c. rozvedený(-á)/vdova(-ec)

2

3) Môj manžel/moja manželka nie je1 / je / bol –a/ nebol(-a) v čase zániku manželstva
nezaopatreným dieťaťom.
4) Informácia o spoločne posudzovaných osobách:3
otec

matka

manžel /-ka

nemá voči mne osobitne upravenú vyživovaciu povinnosť
má voči mne osobitne upravenú vyživovaciu povinnosť
je neznámy
je mŕtvy
iné

5) Ďalšie spoločne posudzované osoby:
a. počet nezaopatrených detí, vrátane mňa, ktoré sú v starostlivosti mojich
rodičov:4
b. počet nezaopatrených detí, ktoré sú v mojej starostlivosti:

.................
.................

6) Informácia o mojom predchádzajúcom štúdiu:
(uvádzam vysokú školu, predmet štúdia, informácie o začiatku, ukončení a prerušení štúdia, stupeň/druh vysokoškolského štúdia. Resp. keďže som pred tým
neštudoval, uvádzam túto skutočnosť. Uvádzam štúdium v dennej aj externej forme a vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.)

1 nehodiace preškrtnite
2 uvádza sa, ak študent nie je slobodný. Inak sa preškrtne.
3 vyznačte aktuálnu situáciu pomocou „x“. V prípade, že nie ste nezaopatrené dieťa, rodičia sa spolu s Vami neposudzujú. V prípade, že
Váš manžel je nezaopatrené dieťa, alebo v čase zániku Vášho manželstva bol nezaopatreným dieťaťom, posudzujete sa spolu s rodičmi, bez
manžela.
4 v prípade, že sa neposudzujete spoločne s rodičmi, vyplňte nulu. Ak sa posudzujete spoločne s rodičmi, nezaopatreným dieťaťom, ktoré je
v ich starostlivosti je dieťa, na ktoré môžu rodičia poberať prídavok na dieťa. Na účely priznania sociálneho štipendia sa za dieťa
v starostlivosti rodičov považuje aj nezaopatrené dieťa, ktorého manžel je, alebo v čase zániku manželstva bol, nezaopatreným dieťaťom.

7) Informácia o štúdiu spoločne posudzovaných osôb:

Meno a priezvisko

1

Okruh
spoločne
posudzovanýc
h osôb
(otec,matka,m
anžel/-ka,
súrodenec,
dieťa)

Dátum
narodenia

2

3

1.

žiadateľ

2.

otec

3.

matka

Kód
štúdi
a
na
vysok
ej
škole

Ročný príjem *2)

4

5

Potvrdenie
zamestnávateľa, príp.
iných orgánov
(Poznámky fakulty o prijatých
potvrdeniach)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

2 - Kód štúdia
0 - neštuduje na VŠ
1 - študuje na VŠ v mieste trvalého pobytu dennou formou
2 - študuje na VŠ mimo miesta trvalého pobytu, dennou formou
3 - študuje na VŠ v zahraničí, dennou formou
4 - študuje externou formou štúdia

6

*1 Žiadateľ vyplní žiadosť a predloží doklady potrebné pre posudenie nároku žiadateľa na
sociálne štipendium.
Ročný príjem za príslušný rok dokladuje "Výpisom z daňového priznania" alebo z "Ročného
zúčtovania preddavkov na daň" spolu s potvrdením o poberaní nemocenských dávok zo
sociálnej poisťovne resp. od zamestnávateľa.
*2 Ročný príjem - za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa
posudzuje nárok na sociálne štipendium, ak táto vyhláška neustanovuje inak.
Vyhláška §2 ods.2: § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška §2 ods. 5 alebo 6:
- Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákon č.
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ak je spoločne posudzovaná osoba nezaopatreným dieťaťom:
Vyhláška §2 ods.3 a 4: - § 4 ods. 3 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5
odsek 4 písm. h) až j) a l) až s) zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- § 3 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
- § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.
z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 486/2004 Z. z.

8) Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti o priznanie sociálneho
štipendia a v jej prílohách na účely priznania sociálneho štipendia, overenia skutočností
majúcich vplyv na priznanú výšku a jeho poskytovanie.
Podpis dotknutých osôb (v poradí):
(žiadateľ a spoločne posudzované osoby)

1. .............................................................

2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................
6. .............................................................
7. .............................................................
8. .............................................................
9. .............................................................
10. ...........................................................

9) Týmto čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú pravdivé
a som si vedomý (á) právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.
................................
podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné priložiť dokumenty potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb, v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa,
najmä:
potvrdenie o návšteve školy u spoločne posudzovaných osôb,
poberanie prídavku na dieťa rodičmi žiadateľa na súrodencov žiadateľa, či žiadateľa, ako i žiadateľom
poberané prídavky na
jeho deti;
sobášny list žiadateľa
úmrtný list manžela žiadateľa, či rodiča žiadateľa alebo doklad o poberaní sirotského dôchodku
žiadateľom,
právoplatné rozhodnutie o úprave vyživovacej povinnosti rodiča alebo manžela voči žiadateľovi;
Príjem okruhu spoločne posudzovaných osôb žiadateľ preukazuje najmä:
a) u nezamestnaných : potvrdením ÚPSVaR o evidencii uchádzačov o zamestnanie a potvrdením Sociálnej poisťovne o poskytovaní
dávky v nezamestnanosti v čase podania žiadosti, u osoby z okruhu spoločne posudzovaných osôb, ktorá uvedenú dávku poberá (v
takomto prípade sa u tejto osoby nepreukazujú iné príjmy);
b) u poberateľov dôchodkových dávok : rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku, predčasného starobného
dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského
dôchodku, pokiaľ spoločne posudzovanej osobe bol takýto dôchodok priznaný v predchádzajúcom alebo aktuálnom kalendárnom
roku, pričom po dobu najmenej troch mesiacov pred podaním žiadosti nemá okrem tu uvedených príjmov spoločne posudzovaná
osoba iné príjmy;
c) u poberateľov štátnych sociálnych dávok : rodičovského príspevku, opakovaného príspevku náhradnému rodičovi, opakovaného
príspevku dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti pokiaľ sa sústavne pripravuje na povolanie (do veku 25 rokov) sa
preukazuje potvrdením ÚPSVaR, pokiaľ spoločne posudzovanej osobe bola takáto dávka priznaná v predchádzajúcom alebo
aktuálnom kalendárnom roku, pričom po dobu najmenej troch mesiacov pred podaním žiadosti nemá okrem tu uvedených príjmov
spoločne posudzovaná osoba iné príjmy;
d) u poberateľov dávok nemocenského poistenia : nemocenské dávky prvých 10 dní potvrdením od zamestnávateľa, od 11 dňa
pracovnej neschopnosti všetky ďalšie dávky poskytované Sociálnou poisťovňou potvrdením sociálnej poisťovne;
ošetrovné, materské, vyrovnávacie dávky potvrdením Sociálnej poisťovne
e) u zamestnaných osôb, alebo samostatne zárobkovo činných osôb: sa príjem preukazuje
výpisom z daňového priznania 5, alebo ročným zúčtovaním preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
zo
závislej činnosti a daňový bonus za predchádzajúci kalendárny rok;
potvrdením zamestnávateľa o poskytnutej náhrade príjmu v predošlom kalendárnom roku (zákon č.
462/2003 Z. z.
o náhrade príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov v znení
zákona č. 255/2005 Z. z.),
potvrdenie o poskytnutom nemocenskom od Sociálnej poisťovne v predchádzajúcom kalendárnom roku;
prehľad
poskytnutých dôchodkov a plnení Sociálnou poisťovňou v predošlom kalendárnom roku;
prehľad
sociálnych
dávok
a štátnych sociálnych dávok prijatých v predchádzajúcom kalendárnom roku;
potvrdenie zamestnávateľa
o poskytnutom vreckovom pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené
osobitným
predpisom;
potvrdenie o poskytnutom plnení v rámci základnej vojenskej služby, vojakom náhradnej služby, ... či
plnenia
poskytované občanom v súvislosti s výkonom civilnej služby, a pod. 6
V prípade spoločne posudzovaných osôb, ktoré nepodávajú daňové priznanie v Slovenskej
republike, či majú iné
príjmy
plynúce zo zahraničia vo forme dávok, či dôchodkov, sa tieto príjmy
dokladujú úradným prekladom obdobných
dokumentov, vydaných príslušnými inštitúciami v krajine
pôvodu príjmu. Osobitne uveďte prijaté prídavky na
dieťa,
jednorazové sociálne dávky (ako príspevok na pohreb,
jednorazová dávka v hmotnej núdzi,...), zvýšenie dôchodku
pre
bezvládnosť, peňažné
príspevky občanov s ťažkým
postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich
ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za opatrovanie, štipendiá, náhrady výdavkov, či príspevky
podľa § 5 ods. 4
písm. m) až r) zákona č.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v znení
neskorších
predpisov).
f)
u rozvedených rodičov : právoplatný rozsudok o rozvode, právoplatný rozsudok o priznaní výšky výživného
U spoločne posudzovaných osobách, pokiaľ sú študentmi vysokej školy v dennej forme, sa dokladá ich
čestné
vyhlásenie
o mieste ich trvalého pobytu a potvrdenie ich vysokej školy, o ich štúdiu, forme a mieste ich štúdia, v čase podania žiadosti o priznanie
sociálneho štipendia. V prípade nezaopatrených
detí, ktoré sa spoločne so žiadateľom posudzujú, a ich štúdium na zahraničnej vysokej
škole je podľa rozhodnutia Ministerstva školstva SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na vysokej škole v dennej forme,
sa prikladá príslušné rozhodnutie.
Predložené dokumenty musia byť originály alebo overené kópie. Niektoré vysoké školy umožňujú, aby originál porovnal s priloženou
kópiu priamo zamestnanec vysokej školy. Vysoká škola môže za účelom posúdenia nároku vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie dokumenty o ňom,
či o spoločne posudzovaných osobách, za účelom posúdenia nároku žiadateľa na sociálne štipendium a jeho výšku. Študent je povinný
predložiť dodatočne požadované podklady v čase určenom vysokou školou, inak môže vysoká škola prerušiť, až zastaviť konanie o priznaní
sociálneho štipendia žiadateľovi. Vysoká škola každého žiadateľa vyrozumie rozhodnutím o priznanej výške sociálneho štipendia.
Pojem nezaopatrené dieťa je upravený na účely sociálneho štipendia v § 3 zákona č. 600/2003 Z. z o prídavku na dieťa a o zmene
a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Nezaopatreným dieťaťom napríklad nie je občan, ktorý dosiahol vek 25 rokov, získal
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, prekročil štandardnú dĺžku štúdia, poberá invalidný alebo sociálny dôchodok, či nie je v sústavnej
príprave na budúce povolanie; (okrem prípadov uvedených v zákone).

5 Výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby nezodpovedá svojim obsahom potrebe fakulty pre výpočet soc. štipendia.
Ministerstvo školstva rokuje s Daňovým riaditeľstvom SR o vydávaní osobitného druhu potvrdenia o preukazovaní príjmu pre účely
sociálneho štipendia. A je opodstatnený predpoklad, že Daňové úrady budú toto potvrdenie vydávať jednotne.
6 Platí ešte za rok 2005

