
Zoznam dokladov k žiadosti o sociálne štipendium na 
akademický rok 2022/2023 

Predložené dokumenty musia byť originály, alebo overené kópie. Fakulta chemickej a potravinárskej 

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

zamestnanec pedagogického útvaru.   

Každá osoba nad 18 rokov žijúca v spoločnej domácnosti (patriaca do okruhu spoločne 
/posudzovaných osôb) musí zdokladovať všetky príjmy! 

 
1. Žiadateľ a študujúci súrodenci nad 18 rokov  

 Potvrdenie - Výpis na účely priznania vysokoškolského sociálneho štipendia za rok 2021 –  

z Daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok.  
 
2.  Vlastní aj nevlastní súrodenci - mladší ako 6 rokov, alebo ktorí študujú a rodičia na 
                                                                                 nich poberajú prídavky na dieťa 

 Potvrdenie o poberaní prídavkov na dieťa (vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
príslušný podľa trvalého bydliska žiadateľa a rodičov). 
Toto potvrdenie musí byť vydané najskôr 1 mesiac pred podaním žiadosti o SŠ a musí vyjadrovať 
aktuálne informácie o poskytovaní.  

 Potvrdenie o štúdiu zo školy súrodenca. 
 Potvrdenie z MŠVVaŠ SR o rovnocennosti školy - v prípade štúdia súrodenca v zahraničí.  
 Kópiu rodného listu u súrodencov mladších ako 6 rokov. 
 Ak poberá žiadateľ príp. jeho súrodenci sirotský dôchodok – Potvrdenie s rozpisom poberania 

za jednotlivé mesiace predchádzajúceho roka, prípadne priznaný a vyplatený sirotský 
dôchodok v aktuálnom roku, v ktorom je podaná žiadosť o soc. štipendium. 

 
2. Zamestnaný rodič  

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 
2021 –  vystavené zamestnávateľom, alebo potvrdenie daňového úradu o podaní/nepodaní 
daňového priznania za rok 2021, ak si rodič podával daňové priznanie sám. 

 Potvrdenie zamestnávateľa o nemocenských dávkach  vyplatených/nevyplatených za 
prvých 10 dní práceneschopnosti v roku 2021 (napr. ak bol práceneschopný/ resp. potvrdenie 
o tom, že žiadnu náhradu mzdy nedostal – ak mal rodič v roku 2021 viacerých zamestnávateľov, 
doloží potvrdenie o náhrade mzdy za každého z nich – toto potvrdenie môže byť súčasťou 
ročného zúčtovania /informácia dopísaná ručne zamestnávateľom a pečiatka zamestnávateľa). 

 Potvrdenie o nemocenských dávkach, vyplatených Sociálnou poisťovňou v roku 2021 
 
3. Rodič SZČO 

 Potvrdenie - Výpis na účely priznania vysokoškolského sociálneho štipendia za rok 2021 –  

z Daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok.  
 Potvrdenie o nemocenských dávkach vyplatených Sociálnou poisťovňou v roku 2021  

 
4. Rodič bez zdaniteľného príjmu   

 Potvrdenie - Výpis na účely priznania vysokoškolského sociálneho štipendia za rok 2021 –  

z Daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok.  
 

5. Rodič poberajúci akýkoľvek druh dôchodku – starobný, invalidný, výsluhový, invalidný  
výsluhový, pozostalostný a nemal najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o SŠ žiadne iné 
príjmy 

 Potvrdenie o vyplatenej dôchodkovej dávke v období... a v akej výške – zo Sociálnej 
poisťovne. 

 Od vyplácajúcej organizácie (SP alebo MV SR alebo MO SR) Rozhodnutie o výške priznaného 
dôchodku, ak bol dôchodok priznaný v roku 2021 alebo v priebehu roka 2022. 



 Čestné vyhlásenie rodiča, že najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti nemal okrem týchto 
dôchodkov žiadne iné príjmy. 

 
6. Matka žiadateľa alebo žiadateľka na materskej/rodičovskej dovolenke 

 Potvrdenie o výplate príslušného príspevku /materskej dávky resp. rodičovského príspevku 
zo Sociálnej poisťovne za rok 2021 a rok 2022, ak bol príspevok poskytovaný už v roku 2021 
alebo ešte predtým. 

 Ak začala matka alebo žiadateľka poberať materský príspevok v roku 2022 Potvrdenie o 
výplate príslušného príspevku /materskej dávky resp. rodičovského príspevku zo 
Sociálnej poisťovne za  rok 2022.  

 Potvrdenie - Výpis na účely priznania vysokoškolského sociálneho štipendia za rok 2021 –  

z Daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. 
 Čestné vyhlásenie rodiča, že najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti nemal tento rodič 

okrem týchto príspevkov žiadne iné príjmy. 
 

7. Rodič nezamestnaný, poberajúci dávku v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý predchádza   
        mesiacu, v ktorom študent podáva žiadosť o sociálne štipendium 

 Potvrdenie o priznaní dávky v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne za obdobie od do 
resp. priznané za mesiac... , prípadne ak poberá dôchodok, tak doklady podľa bodu 5. odsek 
prvý alebo druhý. 

 
8.  Rodič stále nezamestnaný po podpornej dobe (bez prerušenia –súvislo) 

 Potvrdenie o evidencii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o dobe evidencie  
v nezamestnanosti.  

 Potvrdenie o výške vyplatených dávok v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne resp. o tom, 
že nezamestnaný nárok na dávku v nezamestnanosti nemal. 

 Potvrdenie - Výpis na účely priznania vysokoškolského sociálneho štipendia za rok 2021 –  

z Daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok 
 Čestné vyhlásenie rodiča, že v roku 2021 nemal žiadny príjem v SR a ani v zahraničí. 

 
9. Rodič v čase podania žiadosti o SŠ je sústavne viac ako 4 mesiace PN  

 Potvrdenie o nemocenských dávkach, vyplatených Sociálnou poisťovňou za obdobie od do.  
 Potvrdenie ošetrujúceho lekára odkedy je rodič PN. 

 
10. Rodič poberajúci Dávku v hmotnej núdzi  

 Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom 
bola doručená žiadosť, má nárok na pomoc v hmotnej núdzi) z Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny, okrem tohto potvrdenia študent nepredkladá žiadne iné doklady o príjme v rodine. 
 

11.    Rodič žiadateľa sa stará o ťažko zdravotne postihnutého 

 Potvrdenie o poskytovaní príspevku za opatrovanie 

 Kópia preukazu ŤZP 
 

12.   Rodičia sú rozvedení 
 Potvrdenia o príjme dokladá ten z rodičov, ktorému bol študent zverený. 
 Kópiu rozsudku súdu o určení výživného, v prípade ak bolo výživné určené po rozvode, aj kópiu 

rozsudku o rozvode. 
 Pokiaľ je rozhodnutie týkajúce sa výšky výživného uvedené v Sk tak treba predložiť čestné 

vyhlásenie o skutočnosti, že výška výživného uvedená v rozsudku je stále aktuálna. 
 Ak je podané trestné oznámenie pre neplnenie si vyživovacej povinnosti rodiča, treba 

doložiť kópiu oznámenia, príp. iné z tohto faktu vyplývajúce dokumenty. 
 

13.   Žiadateľ sirota/polosirota 
 Potvrdenie o poberaní pozostalostných dôchodkov za celý rok 2021, resp. rozhodnutie o výške 

pozostalostných dôchodkov priznaných v roku 2021, resp. 2022. 
 



14.   Žiadateľ majúci vlastné dieťa  
 Kópia rodného listu dieťaťa, príp. rozsudok o rozvode, výživnom. 
 Potvrdenie o poberaní/nepoberaní materskej dávky resp. rodičovského príspevku za rok 

2021 a rok 2022. 
 

16.    Žiadateľ ženatý/vydatá   
 Kópia sobášneho listu. 
 Partner sa posudzuje iba vtedy, ak neštuduje (zamestnaný, nezamestnaný) a nemá 

vyživovaciu povinnosť voči žiadateľovi - je potrebné doložiť doklady o príjme (viď vyššie). 
 Ak je partner študentom, každý z manželov sa posudzuje so svojimi rodičmi, pokiaľ nemajú deti 

- je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu manžela/manželky. 
 Ak majú študenti – manželia deti, každý z manželov - študentov sa posudzuje samostatne so 

svojimi deťmi - je potrebné doložiť kópiu rodného listu dieťaťa. 
 

17.   Žiadateľ sa posudzuje sám, ak 
 Má určené výživné od rodičov pred prvým nástupom na VŠ, a mal príjem väčší ako 12-

násobok sumy životného minima plnoletej fyzickej osoby. 
 
18.  Ak je žiadateľ alebo spoločne posudzovaná osoba ťažko zdravotne postihnutá a  je  
        držiteľom  preukazu ŤZP  

 Kópia preukazu ŤZP. 
 Potvrdenie o peňažných dávkach poskytnutých ako kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia .  
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave  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 vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z.  Žiadateľ je povinný predložiť 
vyžiadané dokumenty v čase, ktorý mu je určený, inak môže byť konanie o priznanie sociálneho 
štipendia prerušené alebo zastavené.  
 
Vysoká škola si môže za účelom posúdenia nároku žiadateľa na sociálne štipendium a jeho  
výšky, vyžiadať ďalšie dokumenty o ňom a spoločne posudzovaných osobách. 
 
Prípady tu neuvedené sú špecifické a je nutné sa im venovať samostatne. Informácie osobne na 
oddelení sociálne štipendiá počas úradných hodín ! 
 

V žiadnom prípade nepredkladá žiadateľ o SŠ doklady typu!  
 mzdový list 
 potvrdenie o príjme od jednotlivých zamestnávateľov  
 rôzna iná dokumentácia zo mzdovej učtárne 


