Zoznam dokladov, ktoré treba doložiť k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia:
1.



doručiť až po podaní žiadosti o priznanie sociálneho štipendia - potvrdenie musí vyjadrovať aktuálne informácie o ich poskytovaní potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavkov na všetky nezaopatrené deti z okruhu spoločne posudzovaných
osôb (žiadateľ, súrodenci, prípadne deti žiadateľa) , ak študent - žiadateľ má svoje dieťa, doloží potvrdenie o poberaní tohto príspevku na
neho a aj na jeho dieťa,
doručiť až po podaní žiadosti o priznanie sociálneho štipendia - musí tam byť menovite uvedené komu a na koho sú vyplácané rodinné
prídavky v roku 2020 a 2021, t.j. v čase podania žiadosti o priznanie sociálne štipendium,
a tabuľka o vyplatených rodinných prídavkoch za rok 2020 a 2021, vrátane mesiaca, v ktorom je podaná žiadosť.

2.

Ak nie je určené otcovstvo žiadateľa, je potrebné doložiť: rodný list žiadateľa, spoločne posudzovanej osoby súrodenca



V prípade, že sa so študentom – žiadateľom posudzujú obaja rodičia, alebo len jeden z rodičov, resp. súrodenci je potrebné doložiť:
Ak je, resp. bol žiadateľ - študent, súrodenec žiadateľa nad 18 rokov, rodič žiadateľa zamestnaný:
3.

4.
5.
6.

z učtárne zamestnávateľa: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2020 (k výpočtu soc.
štipendia nestačí priniesť „potvrdenie o príjmoch“), alebo ak podáva žiadateľ – študent, súrodenec študenta, rodič daňové priznanie sám,
predloží potvrdenie - výpis na účely priznania vysokoškolského sociálneho štipendia (osobitné tlačivo daňového úradu) tlačivo na
internetovej stránke univerzity,,
potvrdenie zamestnávateľa o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, o poskytnutom vreckovom pri zahraničných
pracovných cestách, o poskytnutom príspevku na rekreáciu, o poskytnutom príspevku na športovú činnosť dieťaťa za rok 2020 - od
všetkých zamestnávateľov v roku 2020 - tlačivo na internetovej stránke univerzity,
potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach za rok 2020, resp. potvrdenie, že Vám nevznikol nárok na
nemocenské dávky za rok 2020,
rozhodnutie Sociálnej poisťovne pri dočasnej pracovnej neschopnosti o priznanej výške nemocenského a Potvrdenie zo sociálnej
poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach za rok 2020, 2021 /ak je rodič v čase podania žiadosti na PN viac ako 4 mesiace je
potrebné toto zdokladovať, napr. žiadosť podaná v septembri – potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach
od januára až do septembra, teda tlačivo vystavia až v mesiaci október,

Ak žiadateľ - študent, súrodenec žiadateľa nad 18 rokov, rodič žiadateľa nemal v predchádzajúcom roku príjem:
7.

potvrdenie - výpis na účely priznania vysokoškolského sociálneho štipendia o nepodaní daňového priznania za rok 2020 (osobitné tlačivo
daňového úradu) - tlačivo na internetovej stránke univerzity,
7.1. potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach za rok 2020, resp. potvrdenie, že Vám nevznikol nárok na
nemocenské dávky za rok 2020,
Ak je, resp. bol žiadateľ – študent, súrodenec žiadateľa nad 18 rokov, rodič študenta živnostník - (SZČO):
8.
9.
10.

potvrdenie - výpis na účely priznania vysokoškolského sociálneho štipendia (osobitné tlačivo daňového úradu), tlačivo na internetovej
stránke univerzity,
potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach za rok 2020,
ak mal žiadateľ – študent, súrodenec žiadateľa, rodič živnosť počas roku 2020 alebo 2021 prerušenú, je potrebné doložiť doklad
o prerušení živnosti od kedy ......... do kedy..........

Ak je, resp. bol žiadateľ – študent, súrodenec žiadateľa nad 18 rokov, rodič študenta – nezamestnaný:
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

potvrdenie - výpis na účely priznania vysokoškolského sociálneho štipendia (osobitné tlačivo daňového úradu), tlačivo na internetovej
stránke univerzity a čestné vyhlásenie,
potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach za rok 2020, 2021,
doručiť až po podaní žiadosti o priznanie sociálneho štipendia – aktuálne potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dobe
vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie rok 2020, 2021 /ak je rodič v čase podania žiadosti nezamestnaný, tak potvrdenie nemôže
byť vydané skôr ako prijatá žiadosť o sociálne štipendium, rodič musí zdokladovať, že v čase podania žiadosti je nezamestnaný a je
v evidencii uchádzačov o zamestnanie – potvrdenie doručiť dodatočne/,
rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky v hmotnej núdzi,
doručiť až po podaní žiadosti o priznanie sociálneho štipendia - aktuálne potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní
alebo nepoberaní dávky v hmotnej núdzi, kde je menovite uvedené, komu sa dávky vyplácajú a ako aj osoby spolu posudzované pri
poberaní tejto dávky, ktoré určil príslušný úrad práce
a tabuľka s vyplatenými sumami za jednotlivé mesiace za rok 2021 /vrátane mesiaca, v ktorom je podaná žiadosť o priznanie sociálneho
štipendia/. Ak túto dávku rodičia nepoberali a nepoberajú, doložiť je potrebné potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že takúto
dávku nepoberali. Ak túto dávku poberali v roku 2020, treba doložiť o tom doklad,
potvrdenie zo sociálnej poisťovne o poberaní / nepoberaní dávky v nezamestnanosti. Musia byť uvedené sumy, ktoré boli vyplácané v
jednotlivých mesiacoch roku 2020 a 2021. Ak túto dávku nepoberali a nepoberajú, musí to tam byť uvedené. Ak rodič v čase podania
žiadosti poberá dávku v nezamestnanosti je potrebné zdokladovať túto dávku /napr. žiadosť podaná v septembri, je potrebné zdokladovať
dávku priznanú od 1.8. do 31.8. vyplatenú 15.9./

Ak je, resp. bol žiadateľ – študent, súrodenec žiadateľa nad 18 rokov, rodič študenta dobrovoľne nezamestnaný:
18.
19.

potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o priebehu poistiek poistenca (v potvrdení bude rozpísané kto uhrádzal, resp. uhrádza zdravotné
poistenie v priebehu roka 2020, 2021, napr. štát (nezamestnaný), samoplatca,
čestné vyhlásenie, že bol v období od ............. do .................. dobrovoľne nezamestnaný a nemal iný príjem ako ten, ktorý doložil k
žiadosti.

Ak rodič študenta – žiadateľa opatruje nejakú osobu:
20.


21.

rozhodnutie o priznaní príspevku na opatrovanie je tam uvedené, kto je poberateľom a kto je osoba, o ktorú sa stará poberateľ príspevku,
doručiť až po podaní žiadosti o priznanie sociálneho štipendia - aktuálne potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyplácaní
príspevku za opatrovanie,
a tabuľka za rok 2020 a 2021, kde sú uvedené sumy v jednotlivých mesiacoch /vrátane mesiaca, kedy je podaná žiadosť o priznanie
sociálneho štipendia/,
potrebné je vybaviť ďalšie doklady podľa toho, čo v roku 2020 a 2021 okrem opatrovania robil.

Ak je v okruhu spoločne posudzovaných osôb, osoba poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského
dôchodku, sirotského dôchodku, výsluhového dôchodku, materského príspevku, rodičovského príspevku:
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške dávok vyplatených v roku 2020.
V prípade, že dôchodok /starobný, invalidný, vdovský, sirotský, výsluhový/ bol priznaný v priebehu roka 2020 alebo 2021, dokladá sa len
rozhodnutie o priznaní dôchodku a jeho aktuálna výška,
ak spoločne posudzovaná osoba bola poberateľom dôchodku celý rok 2020 a nemala okrem dôchodku iný príjem doloží – potvrdenie výpis na účely priznania vysokoškolského sociálneho štipendia (osobitné tlačivo daňového úradu) tlačivo na internetovej stránke
univerzity,
a potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach za rok 2020, resp. potvrdenie, že Vám nevznikol nárok na
nemocenské dávky v roku 2020,
potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyplatených dávkach rodičovského príspevku za rok 2020 a 2021,
potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených dávkach materskej za rok 2020 a 2021,
potvrdenia z iných vyššie uvedených bodov podľa toho, či v roku 2020 a 2021 boli rodičia, spoločne posudzované osoby aj zamestnaní,
nezamestnaní, SZČO, študenti a pod.
čestné vyhlásenie spoločne posudzovanej osoby, ktorá začala poberať starobný dôchodok, invalidný dôchodok, materský alebo
rodičovský príspevok v roku 2020 alebo 2021, či mala najmenej počas troch mesiacov pred posudzovaním nároku na sociálne štipendium
iné príjmy,

Ak rodičia študenta – žiadateľa nežijú v spoločnej domácnosti /sú rozvedení/:
29.
30.

rozsudok o rozvode rodičov s vyznačením právoplatnosti rozhodnutia,
rozsudok o výživnom s vyznačením právoplatnosti a k rozsudkom zo súdu je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, že právoplatný rozsudok
/číslo konania/ je posledný a výška výživného sa nezmenila (čestné vyhlásenie píše študent, ktorý dosiahol v čase podania žiadosti 18
rokov, do 18 rokov zákonný zástupca dieťaťa),

Ďalšie doklady za súrodenca:
31.
32.
33.

doručiť až po podaní žiadosti o priznanie sociálneho štipendia - aktuálne potvrdenie o návšteve školy súrodencov, ktorí študujú na vysokej
škole, strednej škole,
čestné vyhlásenie súrodencov žiadateľa o mieste ich trvalého pobytu (len súrodenci, ktorí študujú na vysokej škole mimo miesta trvalého
pobytu) ,
čestné vyhlásenie niektorého z rodičov o tom, či mali nezaopatrení a neplnoletí súrodenci žiadateľa príjmy v roku 2020 – súrodenci do 18
rokov /ak súrodenec mal príjem, je povinný zdokladovať tento príjem/,

Ak bol študent zverený do pestúnskej starostlivosti, náhradnej starostlivosti:
34.
35.

potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní, resp. nepoberaní opakovaného príspevku dieťaťa zvereného do pestúnskej
starostlivosti, resp. náhradnej, osobnej starostlivosti za rok 2020,
rozsudok s vyznačením právoplatnosti o zverení do pestúnskej starostlivosti, náhradnej starostlivosti, osobnej starostlivosti a rozsudok
o výživnom s vyznačením právoplatnosti a k rozsudkom zo súdu je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, že právoplatný rozsudok je
posledný a výška výživného sa nezmenila,

Ďalšie doklady:
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

fotokópia preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby,
fotokópia úmrtného listu,
fotokópia živnostenského oprávnenia vydaného v zahraničí, resp. doklad, že vykonáva SZČO v zahraničí, v ktorom bude uvedené od
kedy .... do kedy, resp. trvá,
ak vykonáva práca v zahraničí - potvrdenie zdravotnej poisťovne v SR, že je poistencom iného členského štátu, od kedy ............. do kedy
............., resp. trvá, alebo potvrdenie priebehu poistiek poistenca, alebo potvrdenie zdravotnej poisťovne členského štátu (napr. ČR), že je
ich poistencom od ........ do........., resp. trvá
potvrdenie o vyplatených, resp. nevyplatených nemocenských dávkach v zahraničí, s úradným prekladom,
všetky spoločne posudzované osoby musia zdokladovať celý rok 2020, je potrebné vybaviť ďalšie doklady podľa toho, čo ste v roku 2020
a 2021 boli /nezamestnaný, zamestnaný, samoplatca, SZČO, iné/,
potvrdenie z úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní, resp. nepoberaní náhradného výživného,
ďalšie rozhodujúce doklady podľa referentky.

vzory čestných vyhlásení sú zverejnené na internete univerzity.

