
Zoznam príloh žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb na účely 
podania žiadosti o sociálne štipendium 

 

 

Zoznam príloh žiadateľa (študent) 
 

 potvrdenie príslušného daňového úradu o podaní alebo nepodaní daňového priznania za 

predchádzajúci kalendárny rok 

 doklad z autobusovej stanice o vzdialenosti z miesta trvalého pobytu študenta do miesta sídla 

vysokej školy, ktoré vystaví autobusová stanica Mlynské Nivy, oddelenie zahraničných 

cestovných lístkov 

 potvrdenie o návšteve školy, ktoré vystaví študijné oddelenie NHF – zabezpečí sociálna 

referentka 

 fotokópiu občianskeho preukazu 

 poberateľ dôchodku (invalidného, sirotského) predloží rozhodnutie Sociálnej poisťovne 
o priznaní dôchodku, doklad o výške poberaného dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok 

resp. potvrdenie o výške dôchodku za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak ho začal poberať 

v tomto alebo predchádzajúcom kalendárnom roku. 

 žiadateľ, ktorý poberá sirotský dôchodok predloží fotokópiu úmrtného listu rodiča/rodičov 
 potvrdenie vysokej školy o poberaní alebo nepoberaní sociálneho štipendia počas 

predchádzajúceho štúdia na inej vysokej škole v SR 

 fotokópiu preukazu ZŤP. Pri podávaní žiadosti je nutné priniesť originál preukazu ZŤP 

k nahliadnutiu, alebo k žiadosti priložiť notársky overenú fotokópiu  preukazu ZŤP 

 rozsudok vydaný okresným súdom o určení vyživovacej povinnosti pre žiadateľa zo strany 

oboch rodičov 

 

 

Zoznam príloh spoločne posudzovaných osôb 
 

 výpis z daňového priznania alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúci 

kalendárny rok 

 potvrdenie  poberaní/nepoberaní nemocenských dávok od zamestnávateľa a potvrdenie 
o nemocenských dávkach vyplatených sociálnou poisťovňou za predchádzajúci kalendárny 

rok (V prípade PN prvých 10 dní vypláca zamestnávateľ, ďalšie dni sociálna poisťovňa. 

Sociálna poisťovňa vypláca peňažné dávky za ošetrovanie člena rodiny) 
 výpis zo sociálnej poisťovne o výške vyplatených dôchodkov za predchádzajúci kalendárny 

rok  ( starobný, invalidný, vdovský, sirotský, výsluhový dôchodok). Ak bol dôchodok 

priznaný v predchádzajúcom kalendárnom roku treba predložiť aktuálny výmer o dôchodku zo 

sociálnej poisťovne 

 čestné vyhlásenie spoločne posudzovanej osoby, ktorá začala poberať dôchodok, materský 

alebo rodičovský príspevok predchádzajúcom alebo aktuálnom kalendárnom roku a najmenej 

počas troch mesiacov pred posudzovaním nároku na sociálne štipendium nemala iné  príjmy - 

overené notárom alebo matrikou 

 potvrdenie  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dobe trvania evidencie v nezamestnanosti 
 potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške dávky v nezamestnanosti za predchádzajúci 

kalendárny rok, ak v čase podania žiadosti o sociálne štipendium spoločne posudzovaná osoba 

poberá dávku v nezamestnanosti  treba predložiť potvrdenie o dobe a výške tejto dávky 

v aktuálnom roku. Sociálne štipendium sa potom priznáva iba na 5 kalendárnych mesiacov.  

Po uplynutí tohto obdobia musí študent opätovne požiadať o sociálne štipendium, pričom musí 

predložiť najmä príjmy svojich rodičov za predchádzajúci kalendárny rok. 

 potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávkach v hmotnej núdzi za 

predchádzajúci kalendárny rok, ak v čase podávania žiadosti o sociálne štipendium spoločne 

posudzovaná osoba poberá dávku v hmotnej núdzi, treba predložiť potvrdenie o dobe a výške 

poberania v aktuálnom roku. 

 potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške príspevku za opatrovanie, pestúnsky 

príspevok, materský alebo rodičovský príspevok za predchádzajúci /aktuálny kalendárny rok. 

 právoplatný rozsudok o rozvode manželov a výške upravenej vyživovacej povinnosti zo 

strany druhého rodiča, alebo právoplatný rozsudok o úprave práv a povinností voči 



nezaopatreným deťom. Ak je rozsudok starší ako 4 roky čestné vyhlásenie o aktuálnom stave 

plnenia vyživovacej povinnosti  - overené notárom alebo matrikou 

 aktuálne potvrdenie o návšteve školy všetkých súrodencov nie staršie ako 30 dní 

 potvrdenie o návšteve školy (ZŠ,SŠ,VŠ) 

 fotokópiu rodného listu súrodenca ak nenavštevuje školské zariadenie 

 doklad za všetkých súrodencov o vzdialenosti miesta trvalého pobytu od miesta sídla VŠ 

 u súrodencov starších ako 18 rokov predloží potvrdenie daňového úradu o podaní, resp. 

nepodaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok 

 potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na dieťa za všetky 

nezaopatrené deti z okruhu spoločne posudzovaných osôb 

 fotokópiu preukazu ZŤP osoby od žiadateľa, alebo spoločne posudzovanej osoby 
 ak sa žiadateľ o sociálne štipendium stará o vlastné nezaopatrené dieťa, predloží rodný list 

dieťaťa a  fotokópia rodného listu 

 doklad MÚ alebo OÚ o mieste bydliska žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb 

 iné prílohy  napr. sobášny list, úmrtný list, rodný list a pod. 
 

Predložené dokumenty musia byť originály, alebo overené kópie. Ekonomická Univerzita 

v Bratislave umožňuje, aby originály porovnal s príslušnou kópiou priamo určený zamestnanec 

dekanátu. Národohospodárska fakulta EU si vyhradzuje právo na vyžiadanie ďalších dokumentov za 

účelom posúdenia nároku na sociálne štipendium podľa Vyhlášky MŠ SR č. 396/2008 Z.z., ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhl. MŠ SR č. 102/2006 Z.z.. Žiadateľ je povinný referátu sociálnych vecí predložiť 

vyžiadané dokumenty v čase, ktorý mu vysoká škola určí, inak môže byť konanie o priznanie 

sociálneho štipendia prerušené alebo zastavené. 


