
Zoznam dokladov k žiadosti o sociálne štipendium 
 

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!  

Žiadateľ 

 Potvrdenie z príslušného Daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za rok 2022 – výpis 

na účely sociálneho štipendia. 

 Potvrdenie o poberaní/nepoberaní sociálneho štipendia počas predchádzajúceho štúdia v rovnakom stupni 

štúdia na inej VŠ v SR (ak študent také absolvoval). 

 Potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní rodinných prídavkov za rok 2022 a 2023 -

vrátane mesiaca, v ktorom je podaná žiadosť (tlačivo vám vystavia až nasledujúci mesiac po podaní Vašej 

žiadosti)  . 

 

Ženatý žiadateľ – vydatá žiadateľka 

 Kópia sobášneho listu. 

 Partner sa posudzuje iba vtedy, ak neštuduje (zamestnaný, nezamestnaný) a nemá vyživovaciu povinnosť voči 

žiadateľovi - je potrebné doložiť doklady o príjme (uvedené nižšie). 

 Ak manželia študujú v dennej forme štúdia a obaja majú vek do 25 rokov, žiadateľ predkladá príjmy za 

svojich  rodičov a posudzuje sa spoločne - je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu manžela/manželky. 

 

Žiadateľ majúci vlastné dieťa  

 Kópia rodného listu dieťaťa, príp. rozsudok o rozvode, výživnom. 

 Potvrdenie o poberaní/nepoberaní materskej dávky resp. rodičovského príspevku za rok 2022 a rok 

2023. 

 

Za súrodencov, prípadne deti žiadateľa do 6 rokov 

 Kópia rodného listu. 

 

Za súrodencov, prípadne deti žiadateľa od 6 rokov 

 Potvrdenie o návšteve školy za aktuálny rok (nie staršie ako 30 dní), u študenta študujúceho v zahraničí 

– overený preklad potvrdenie o návšteve školy do slovenského jazyka a potvrdenie z ministerstva, že jeho 

štúdium je svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na vysokej škole v dennej forme v SR. 

 Potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní rodinných prídavkov za predchádzajúci 

rok a aktuálny rok. 

 Súrodenci nad 18 rokov potvrdenie z Daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za   

rok 2022 - výpis na účely sociálneho štipendia. 

 Ak majú priznané výživné - overená kópia právoplatného rozsudku o výživnom. 

 

Žiadateľ, súrodenci – poberajúci sirotský dôchodok (prípade invalidný) 

 Potvrdenie o výške dôchodkových dávok zo Sociálnej poisťovne - potvrdenie musí obsahovať výšku 

dôchodkových dávok za rok 2022. 

 Ak žiadateľ  začal poberať sirotský dôchodok v priebehu roka 2022 alebo 2023, doloží  Rozhodnutie zo 

Sociálnej poisťovne o priznaní sirotského dôchodku a Potvrdenie o výške dôchodkových dávok za rok 

2022 a 2023.  

 Kópia úmrtného listu. 
 Súrodenci, ktorí pracujú, sú evidovaní na ÚPSVaR, sa neposudzujú, lebo nespadajú do okruhu 

posudzovaných osôb. 

 



Žiadateľ, súronec-  zverený do pestúnskej starostlivosti, náhradnej starostlivosti, osobnej starostlivosti:  

 Potvrdenie z  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní, resp. nepoberaní opakovaného 

príspevku dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, resp. náhradnej, osobnej starostlivosti za rok 

2022, 

 Rozsudok s vyznačením právoplatnosti o zverení do pestúnskej starostlivosti, náhradnej starostlivosti, 

osobnej starostlivosti. 

 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. 

 

 

Zamestnaný rodič (žiadateľ,súrodenec žiadateľa nad 18 rokov)  

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022 –  
vystavené zamestnávateľom (k výpočtu soc. štipendia nestačí priniesť „potvrdenie o 
príjmoch“), alebo potvrdenie z Daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za rok 2022 – 
výpis na účely sociálneho štipendia, ak si rodič podával daňové priznanie sám. 

 Potvrdenie zamestnávateľa o poskytnutí finančných náhrad a plnení zamestnancovi za rok 2022 

(náhrada príjmu pri dočasnej PN, poskytnuté vreckové pri zahraničných pracovných cestách, poskytnutý 
príspevok na rekreáciu, poskytnutý príspevok na športovú činnosť dieťaťa (od všetkých zamestnávateľov 
v roku 2022)  –  toto potvrdenie môže byť súčasťou ročného zúčtovania /informácia dopísaná ručne 
zamestnávateľom a pečiatka zamestnávateľa). 

 Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške vyplatených nemocenských dávkach za rok 2022. 
 
Rodič SZČO (žiadateľ,súrodenec žiadateľa nad 18 rokov) 

 Potvrdenie z príslušného Daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za rok 2022 – výpis 

na účely sociálneho štipendia. 

 Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške vyplatených nemocenských dávkach za rok 2022. 

 V prípade, že rodičia pracovali alebo podnikali len časť kalendárneho roka, je potrebné predložiť doklady 

o ich príjme za celý rok (príjem (viď zamestnaný/SZČO), doba evidencie na UPSVaR, dávky v 

nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, potvrdenie zdravotnej poisťovne ako samoplatcu zdravotného 

poistenia, čestné vyhlásenie o dobe dobrovoľnej nezamestnanosti). 

 

Rodič poberajúci akýkoľvek druh dôchodku – starobný, invalidný, výsluhový, invalidný  výsluhový, pozostalostný    

                                                                                a nemal najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o SŠ žiadne  

                                                                                iné príjmy 

 Rozhodnutie o priznaní, prípadne navýšení  daného dôchodku alebo príspevku zo Sociálnej poisťovne, 

v ktorom bude uvedený dátum, odkedy rodič daný dôchodok alebo príspevok poberá a v akej výške, vrátane 

údajov o výške dávok za rok 2022 aj 2023 - Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplatenej dôchodkovej 

dávke v období... a v akej výške. 

 Potvrdenie z príslušného Daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za rok 2022 – výpis 

na účely sociálneho štipendia. 

 Čestné vyhlásenie overené, že po dobu 3 mesiacov pred podaním žiadosti o sociálne štipendium 

nepoberali iné príjmy okrem dôchodku (ak bol dôchodok priznaný v predchádzajúcom alebo v aktuálnom 

roku) alebo čestné vyhlásenie o (ne)poberaní iných príjmov okrem dôchodku za predchádzajúci 

kalendárny rok. 

 

Matka žiadateľa alebo žiadateľka na materskej/rodičovskej dovolenke 

 Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplatených dávkach materskej za rok 2022 aj rok 2023, rospis za 

jednotlivé mesiace. 

 Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyplatených dávkach rodičovského príspevku za 

rok 2022 aj 2023,  rospis za jednotlivé mesiace. 

 Potvrdenie z príslušného Daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za rok 2022 – výpis 

na účely sociálneho štipendia. 

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



Rodič opatrujúci ťažko zdravotne postihnutého 

 Rozhodnutie o priznaní príspevku na opatrovanie, kde je uvedené, kto je poberateľom a kto je osoba 

prijímajúca starostlivosť. 

 Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyplácaní príspevku za opatrovanie s tabuľkou 
mesačných príspevkov za rok 2022 aj rok 2023 (vrátane mesiaca, kedy je podaná žiadosť o priznanie 
sociálneho štipendia 

 Ďalšie potvrdenia týkajúce sa preukázania príjmov zo zamestnania, podnikania, potvrdenia o evidencii 

v nezamestnanosti a poberaní dávky v nezamestnanosti, poberania dôchodkov. 

 

Rodič je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby (žiadateľ,súrodenci žiadateľa) 

 Kópia preukazu ŤZP rodiča + iný doklad, napr. rozhodnutie o peňažných dávkach poskytnutých ako 

kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia. 
 
Rodič nezamestnaný (žiadateľ,súrodenec žiadateľa nad 18 rokov) 

 Potvrdenie o evidencii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o dobe vedenia v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie za rok 2022, 2023 - potvrdenie nemôže byť vydané skôr ako je 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). 

 Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške vyplatených dávok v nezamestnanosti v roku 2022, 2023. 

Musí obsahovať obdobie vyplácania dávok po mesiacoch roku 2022 a 2023: 

- ak osoba v čase podania žiadosti dávku poberá - musí byť uvedený aj mesiac podania žiadosti (napr. 

žiadosť podaná v septembri, je potrebné zdokladovať dávku priznanú od 1. 8. do 31. 8. vyplatenú 15. 9.), 

- ak už osoba nárok na dávku nemá - musí byť z potvrdenia zrejmé, že už nárok na dávku nemá a musí byť 

vyznačené obdobie podpornej doby. 

- ak túto dávku nepoberal, musí to byť v potvrdení uvedené (ak je rodič nezamestnaný, ale nárok na dávku 

mu nevznikne, posudzuje sa príjem rodiča v predošlom kalendárnom roku). Ak v čase podania žiadosti 

spoločne posudzovaná osoba poberá dávku v nezamestnanosti, alebo je v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

po uplynutí podporného obdobia v nezamestnanosti sociálne štipendium sa priznáva na 5 kalendárnych 

mesiacov. 

 Potvrdenie o vyplatených nemocenských dávkach zo Sociálnej poisťovne rodičovi za rok 2022 a 2023 
(napr. OČR, materské, PN), aj v prípade, že rodič nemocenské dávky nemal poskytnuté. 

 Ďalšie potvrdenia týkajúce sa preukázania príjmov zo zamestnania, podnikania, dôchodkov a pod. za rok 

2022. 

 Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že nepoberal/nepoberá dávku v hmotnej núdzi. 

 
Rodič dobrovoľne nezamestnaný (žiadateľ,súrodenec žiadateľa nad 18 rokov) 

 Potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o priebehu poistiek poistenca (v potvrdení bude rozpísané kto 

uhrádzal, resp. uhrádza zdravotné poistenie v priebehu roka 2022 a 2023, napr. štát (nezamestnaný), 

samoplatca... 

 Čestné vyhlásenie, že bol v období od .......... do ............ dobrovoľne nezamestnaný a nemal iný príjem ako 

ten, ktorý doložil k žiadosti. 

 

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

 Rozhodnutie Sociálnej poisťovne pri dočasnej pracovnej neschopnosti o priznanej výške denného 

nemocenského. 

 Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach za celé obdobie trvania PN až 

do aktuálneho mesiaca posudzovania štipendia (napr. žiadosť podaná v septembri – potvrdenie obsahujúce 

údaje o vyplatených nemocenských dávkach od januára až do septembra, teda tlačivo vystavené až v mesiaci 

október). 

 Ak je v čase podania žiadosti spoločne posudz. osoba súvisle najmenej 4 mesiace PN, soc. štipendium sa 

priznáva na 5 kal. mesiacov. 

 

 

 



Rodič poberajúci Dávku v hmotnej núdzi  

 Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dobe a výške poberania dávky v hmotnej núdzi za 

rok 2023, 2022 za jednotlivé mesiace - vrátane mesiaca podania žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.  

 

Rodičia sú rozvedení 

 Rozhodnutie súdu o rozvode – overená kópia, alebo predložte originál k nahliadnutiu. 

 Rozhodnutie súdu o povinnosti poskytovať výživné zo strany druhého rodiča (obsahujúce sumu a 

obdobie poberania výživného) – ak nie je súčasťou samotného rozhodnutia o rozvode. 

 Potvrdenie súdu o nezmenení rozsudku alebo Čestné vyhlásenie, že právoplatný rozsudok je posledný 

a výška výživného sa nemenila - ak je rozhodnutie súdu o povinnosti poskytovať výživné staršie ako dva 

roky. 

 

Rodič má vyživovaciu povinnosť (napr. voči dieťaťu z predchádzajúceho manželstva) 

 Rozsudok súdu o vyživovacej povinnosti a doklad o tom, že si túto vyživovaciu povinnosť rodič plní (napr. 

výpisy z účtu, ktorými sa preukáže daná skutočnosť). 

 

Žiadateľ, ktorý nežije v spoločnej domácnosti so žiadnou zo spoločne posudzovaných osôb 

 Potvrdenie z príslušného Daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za rok 2022 – výpis 

na účely sociálneho štipendia. 

 Študent, ktorý sa má samostatne posudzovať (t.j. nežije v spoločnej domácnosti so žiadnou so spoločne 

posudzovaných osôb) musí za kalendárny rok, predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom si podáva žiadosť 

o priznanie sociálneho štipendia mať príjem vo výške 12-násobku životného minima jednej plnoletej fyzickej 

osoby, pričom za príjem sa nepovažuje príjem nezaopatreného dieťaťa pripadajúci na mesiac, ktorý je 

predmetom dane z príjmov do výšky 1,2-násobku životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby. 

 Doklad o tom, že študent nežije v spoločnej domácnosti s rodičmi – notárska zápisnica alebo v prípade 

trvalého pobytu v malej obci (do 1000 obyvateľov) – potvrdenie od starostu obce. 

 Potvrdenie od zamestnávateľa rodičov o tom, že si neuplatňujú daňový bonus na študenta. 

 Potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s aktuálnym 

dátumom (potvrdenie z kalendárneho mesiaca, v ktorom si podávate žiadosť) Potvrdenie musí obsahovať 

mená nezaopatrených detí, na ktoré sa prídavky poberajú a údaje o vyplácaní za rok 2022 aj rok 2023. 

 Rozhodnutie o výživnom vydané príslušným súdom. V prípade ak je študentovi priznané súdom výživné 

od jedného z rodičov, študent predloží rozhodnutie súdu o priznaní a výške výživného. Ak je toto rozhodnutie 

staršie ako dva roky, je potrebné doložiť aj potvrdenie súdu o nezmenení rozsudku. 

 

Ďalšie doklady: 

 Kópia živnostenského oprávnenia vydaného v zahraničí, resp. doklad, že vykonáva SZČO v zahraničí, v 

ktorom bude uvedené od kedy do kedy, resp. trvá, ak vykonáva prácu 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, 

 
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 ! 


