
INFORMÁCIE NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIZNANIE 
SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA 

 
Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia si študent môže podať už v septembri, 
podmienkou je, že študent absolvoval zápis do prvého alebo vyššieho ročníka. 
FPM EU v BA má vlastné tlačivo žiadosti o priznanie sociálneho štipendia. 
Neodporúčame sťahovať si iné tlačivá dostupné na internete, nebudeme ich akceptovať.  
Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na sociálnom oddelení fakulty č. d. D5.38 alebo D5.14. 

 
Doklady, ktoré tvoria prílohu žiadosti, študent predkladá v origináli alebo overenej 
fotokópii. 
Základom pre výpočet výšky štipendia je okruh spoločne posudzovaných osôb a ich 
príjem.  
 
Doklady potrebné k žiadosti o poskytnutie sociálneho štipendia: 
 
1. doklady na posúdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok:  

Ø ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti 
za predchádzajúci kalendárny rok alebo potvrdenie/výpis z daňového priznania na 
účely priznania sociálneho štipendia za všetky spolu posudzované osoby nad 18 
rokov 

Ø potvrdenie zamestnávateľa o finančných náhradách za predchádzajúci kalendárny 
rok 

Ø potvrdenie o nemocenských dávkach vyplatených Sociálnou poisťovňou za 
predchádzajúci kalendárny rok 

Ø potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku za predchádzajúci kalendárny rok 
Ø potvrdenie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie za predchádzajúci aj 

prebiehajúci kalendárny rok 
Ø posledné právoplatné rozhodnutie súdu o vyživovacej povinnosti rodiča voči 
žiadateľovi a jeho nezaopatreným súrodencom (dohoda rodičov o výživnom musí 
byť schválená súdom) a rozsudok o rozvode 

Ø potvrdenie Sociálnej poisťovne o dávkach dôchodkového poistenia za 
predchádzajúci kalendárny rok (dôchodok sirotský, vdovský, vdovecký, 
starobný, invalidný, výsluhový) ak bol poskytovaný počas celého 
predchádzajúceho kalendárneho roka 

Ø potvrdenie Úradu práce o dobe nezamestnanosti v predchádzajúcom kalendárnom 
roku a potvrdenie o tom, či rodič poberal/nepoberal dávky v hmotnej núdzi 

Ø potvrdenie Sociálnej poisťovne o poberaní/nepoberaní dávky v nezamestnanosti 
počas predchádzajúceho kalendárneho roka 

 
2.  doklady na posúdenie príjmu ako aktuálnej mesačnej dávky: 

Ø potvrdenie o dobe nezamestnanosti z  Úradu práce ak je rodič v čase podávania si 
žiadosti evidovaný na Úrade práce a potvrdenie o poberaní dávky 
v nezamestnanosti alebo dávky v hmotnej núdzi v čase podania žiadosti 

Ø potvrdenie Sociálnej poisťovne o aktuálnej výške starobného, invalidného 
a výsluhového dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského, materskej alebo 
rodičovského príspevku ak spoločne posudzovaná osoba začala uvedené dávky 
poberať počas predchádzajúceho kalendárneho roka alebo počas roka, v ktorom sa 
posudzuje nárok na sociálne štipendium 



Ø fotokópia výmeru dôchodku zo Sociálnej poisťovne 
Ø potvrdenie o dennej výške nemocenského, ak je spoločne posudzovaná osoba ku 

dňu podania žiadosti o priznanie sociálneho štipendia súvisle, najmenej štyri 
mesiace dočasne práceneschopná a v čase podania žiadosti jej je poskytované 
nemocenské 

 
3. doklady na uplatnenie odpočítateľných položiek: 
Ø fotokópia preukazu ZŤP, ak spoločne posudzovanou osobou je osoba s ťažkým 

zdravotným postihnutím, od rozhodujúceho príjmu sa za každú takú osobu odpočíta 
jedna štvrtina sumy životného minima plnoletej fyzickej osoby 

Ø overená fotokópia rozhodnutia súdu, ak spolu posudzovaná osoba platí výživné 
osobe, ktorá s ňou nežije v spoločnej domácnosti. V takomto prípade sa od 
rozhodujúceho príjmu odpočíta priemer určeného výživného za mesiace, za ktoré sa 
zohľadnil príjem tejto osoby 

 
4. Ak bol študent pred 18 rokom zverený do pestúnskej starostlivosti, predkladá 
fotokópiu rozhodnutia súdu o tejto skutočnosti. 
 
5. Potvrdenie o štúdiu na VŠ  predloží  žiadateľ za seba aj za svojich  nezaopatrených 
súrodencov, ktorí sa pripravujú štúdiom na budúce povolanie. Potvrdenia sa predkladajú 
s aktuálnym dátumom. Ak súrodenci študujú na vysokej škole v zahraničí, je potrebný 
úradný preklad potvrdenia, okrem potvrdení v českom jazyku. Za súrodencov do 6 rokov 
sa predkladá potvrdenie z materskej školy a fotokópia rodného listu. 
 
6. Študent, ktorý už študoval alebo v súčasnosti študuje na inej VŠ v SR predloží 
potvrdenie o štúdiu a potvrdenie o predchádzajúco/súčasnom poberaní/nepoberaní 
sociálneho štipendia. 
 
7. Potvrdenie z Úradu práce o poberaní prídavkov na deti v predchádzajúcom 
kalendárnom roku a aj v kalendárnom roku v ktorom sa žiadosť podáva. Potvrdenie musí 
obsahovať mená detí a výšku prídavkov. 
 
8. Potvrdenie o trvalom bydlisku všetkých spoločne posudzovaných osôb vydané 
miestnym, mestským alebo obecným úradom.  
 
9. Potvrdenie o najkratšej cestovnej vzdialenosti medzi trvalým bydliskom a sídlom 
školy. Potvrdenia vydávajú SAD a ŽSR. Potvrdenie od týchto spoločností je potrebné 
dokladovať v prípade, že vaše trvalé bydlisko je vzdialené menej ako 30 km od sídla 
školy. V prípade vyššej vzdialenosti stačí potvrdenie vzdialenosti z internetovej stránky 
www.cp.sk.   Potvrdenie sa vyžaduje len od študentov vysokej školy. 
 
10. Ak žiadateľ nemá jedného rodiča zapísaného v rodnom liste, predloží overenú 
fotokópiu rodného listu. 
 
11. Ak sa v okruhu spoločne posudzovaných osôb nachádza osoba ťažko zdravotne 
postihnutá, je potrebné predložiť fotokópiu preukazu ZŤP. 
 
12. Ak je potrebné o nejakej skutočnosti predložiť čestné prehlásenie študent -  žiadateľ, 
môže podpísať toto tlačivo pred pracovníčkou, ktorá žiadosť preberá. Na čestnom 
prehlásení ostatných spolu posudzovaných osôb musia byť podpisy overené. 



 
13. Žiadateľ/žiadateľka  ženatý/vydatá predkladá overenú fotokópiu sobášneho listu. 
 
14. Podľa posúdenia jednotlivých žiadostí a dokladov k nim potrebných, môže príslušná 
pracovníčka požadovať predloženie ďalších potrebných dokladov, ak si to situácia 
vyžaduje.  
 
Žiadateľ je povinný potrebné doklady v stanovenom termíne predložiť, inak môže 
byť konanie vo veci podania žiadosti prerušené a následne zastavené. 
 
Študent sa posudzuje vždy s rodičmi a nezaopatrenými súrodencami s výnimkou: 
 

Ø § 3 ods. 2 vyhlášky – študent sa posudzuje spolu s rodičmi ak spĺňajú podmienky 
odseku 1 písm. a) bez ohľadu na to, či žijú so študentom v spoločnej domácnosti, 
ak 
a) okruh spoločne posudzovaných osôb tvorí len študent alebo študent a jeho 

súrodenci a 
b) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom podal žiadosť, 

nemal príjem aspoň vo výške 12 násobku sumy životného minima jednej 
plnoletej fyzickej osoby, okrem príjmu získaného darovaním. 

 
Ø ods. 1 vyhlášky – Na účely priznania sociálneho štipendia sa spolu so študentom, 

ak s ním žije v spoločnej domácnosti, spoločne posudzuje 
a) rodič študenta ak 

1. nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať študentovi výživné alebo súd určil 
rozsah vyživovacej povinnosti na návrh podľa osobitného predpisu po zápise 
študenta na prvé vysokoškolské štúdium na vysokú školu sídliacu na území 
Slovenskej republiky 

2. študent nebol pred dosiahnutím plnoletosti zverený do náhradnej starostlivosti 
3. študent je slobodný alebo uzavrel manželstvo a jeho manžel je nezaopatreným 

dieťaťom 
študent je bezdetný   

                                                                                 
Rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia sa vydáva od prvého dňa 
v mesiaci v príslušnom ak. roku, kedy bola žiadosť podaná, do júna príslušného ak. roka.  

Ak spoločne posudzované osoby v čase podania žiadosti, poberajú dávky 
v nezamestnanosti alebo dávky v hmotnej núdzi, rozhodnutie a vydáva na päť mesiacov. 
Po uplynutí tejto doby si študent musí podať novú  žiadosť. 

U študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo 
polosirota a od žijúceho rodiča má súdom určený rozsah vyživovacej povinnosti, sa 
sociálne štipendium priznáva aj počas mesiacov júl a august, avšak len do doby, kedy 
prestane byť študentom vysokej školy (napr. ak ukončí štúdium I. stupňa bakalárskou 
skúškou v júni, nemá nárok na prázdninové štipendium). 
 
 
Pre predbežný výpočet výšky sociálneho štipendia môžete použiť webovú stránku 
www.studentskefinancie.sk . 
 
 
 



 
  


