Informácie pre žiadateľov o priznanie sociálneho štipendia
Priznávanie sociálneho štipendia študentom vysokých škôl upravuje zákon o vysokých školách
č. 131/2002 § 94, 95,96 a vyhláška MŠ SR o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých
škôl č. 102/2006 Z. z.

Na sociálne štipendium nemá nárok študent,
a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa,
b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c) ktorému bolo poskytované štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom
programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania,
d) ktorý príslušný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
e) ktorý študuje externou formou štúdia.

Študentovi so zdravotným postihnutím sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení
štandardnej dĺžky štúdia, ak je to prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.

Ak študent študuje na viacerých vysokých školách, žiadosť si podáva len na jednej
vysokej škole.

Konanie vo veci priznania sociálneho štipendia podlieha zákonu č. 71/1967 o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Správne konanie sa začína dňom doručenia na
príslušnú vysokú školu.
Žiadosť podáva študent, nie rodič ani iná osoba.

Sociálne štipendiá sa vyplácajú len študentom, ktorí majú právoplatné rozhodnutie o priznaní
sociálneho štipendia.Rozhodnutie je právoplatné:
- dňom jeho prevzatia žiadateľom, ak žiadateľ rozhodnutie prevezme osobne a na jeho kópiu 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 osobne alebo bolo rozhodnutie zaslané poštou a žiadateľ sa v stanovenom
termíne neodvolal.

Splnenie podmienok na priznanie sociálneho štipendia sa posudzuje ku dňu podania žiadosti.
V prípade, že študentovi vznikne nárok na sociálne štipendium, toto sa poskytne od mesiaca, v ktorom
bola podaná žiadosť. Štipendium sa poskytuje do júna príslušného akademického roka za
predpokladu, že študent neprerušil štúdium,
- s výnimkou žiadosti poskytnutej na 5 mesiacov
- a obojstranným sirotám sa poskytuje aj v mesiaci júl, august.

K žiadosti o sociálne štipendium predkladá študent nasledovné doklady
spoluposudzovaných osôb:
- príjem žiadateľa, rodičov, manžela/ky žiadateľa/ky a všetkých spolu posudzovaných osôb nad 18
rokov za predchádzajúci kalendárny rok, buď na tlačive „výpis z daňového priznania“ alebo
- ročné zúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny rok
- potvrdenie o vyplatených/nevyplatených nemocenských dávkach za predchádzajúci kalendárny rok
od zamestnávateľa aj zo Sociálnej poisťovne
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplatenom dôchodku – starobnom, invalidnom, výsluhovom,
sirotskom, vdovskom alebo rodičovskom príspevku a materskom
- potvrdenie o poberaní opatrovateľského príspevku
- ak je rodič v čase podania žiadosti nezamestnaný, alebo bol nezamestnaný v predchádzajúcom
kalendárnom roku, predkladáte potvrdenie z Úradu práce o dobe evidencie a výške vyplatených
dávok v nezamestnanosti a vyplatených dávok v hmotnej núdzi
- ak sú rodičia rozvedení predkladáte posledné rozhodnutie súdu o výške výživného za seba
a všetkých súrodencov, ak sú spoluposudzované osoby
- potvrdenie o ŽŤP akejkoľvek spoluposudzovanej osoby
- potvrdenie o prídavkoch na deti za predchádzajúci kalendárny rok a tiež za bežný rok
- potvrdenie o návšteve školy všetkých nezaopatrených detí, ak dieťa navštevuje predškolské
zariadenie, tak potvrdenie z takéhoto zariadenia, prípadne fotokópia rodného listu
- ak súrodenec žiadateľa študuje na vysokej škole v zahraničí, treba dokladovať rozhodnutie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, že uvedená vysoká škola je svojím rozsahom
a úrovňou postavená na úroveň štúdia na vysokej škole v dennej forme štúdia v SR
- potvrdenie obce, že všetky spoluposudzované osoby, žijú na adrese trvalého bydliska
v spoločnej domácnosti
- sobášny list predkladá ženatý/vydatá žiadateľ/ka, prípadne za rodiča, ak sa druhýkrát oženil/vydala
(pri rozdielnych menách žiadateľa a rodiča),
- úmrtný list rodiča, ak rodič zomrel v roku, kedy študent podáva žiadosť.

Vysoká škola si môže za účelom posúdenia nároku žiadateľa na sociálne štipendium a jeho
výšku, vyžiadať ďalšie dokumenty o ňom a spoločne posudzovaných osobách.

Všetky predkladané fotokópie musia byť overené.

V prípade, že predložená žiadosť bude nekompletná, študent je povinný ju v stanovenej lehote
skompletizovať, inak môže vysoká škola prerušiť až zastaviť konanie vo veci priznania
sociálneho štipendia.
Pre Vašu informovanosť Vám predkladáme k nahliadnutiu nasledujúce dokumenty:
1. Zákon č. 102/2006 Z. z. (novelizovaná vyhláška)
2. Štipendijný poriadok EU v Bratislave
3. Daňový výpis na účely priznania soc. štipendia
4. Čestné prehlásenie
Prosíme Vás, aby ste týmto informáciám venovali dostatočnú pozornosť ešte predtým, ako si podáte
žiadosť o sociálne štipendium.

