
Adresát:

Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta, adresa: Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina,Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

   Žiadateľ: (vyplní žiadateľ)

Meno a priezvisko:

Rodné číslo: Rodinný stav:

Názov študijného programu:

Rok štúdia: I. stupeň bakalár. štúdium II. stupeň magister. štúdium

Adresa trvalého pobytu: Ulica: číslo:

PSČ: Obec:

Telefón: e-mail:

Súčasne študujem na inej VŠ (názov v skratke):

Súčasne neštudujem na inej VŠ:

Informácia o predchádzajúcom štúdiu žiadateľa: Rok maturity: ………….

Uveďte názov vysokej školy, názov študijného programu (resp. študijného odboru), akademický rok,
v ktorom ste sa na štúdium zapísali a v ktorom ste štúdium ukončili (zanechali, boli vylúčení),  v prípade riadneho
 skončenia získaný titul. 

Vysoká škola:

Fakulta:

Názov študijného programu:

Akademický rok zápisu: prerušenie štúdia: ukončenia štúdia:

Získaný titul:

Číslo bankového účtu a kód banky, kam bude sociálne štipendium posielané:

číslo účtu: kód banky:

Názov banky:

Informácie o podaní  (vyplní vysoká škola)

Konanie prerušené: .......................... Pečiatka podateľne: 

Konanie zastavené ………………….

podpis štipendijnej referentky:………………..

podpis predsedu štip. komisie:……………….

 

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia na ak. rok 20.../20...

v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. februára 2006 
o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl č.102/2006, ktorá sa mení a dopĺňa vyhláškou 
396/2008 a vyhláškou č. 227/2012 Z.z.  (ďalej len "Vyhláška") 



Okruh spoločne posudzovaných osôb (vyplní žiadateľ) Vyplní VŠ
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Rozhodujúci príjem

1 2 3 4 5 6

1. žiadateľ

2. otec

3. matka

4. manžel/ka

5. súrodenci

6.

7.

8.

9.

10.

Zoznam príloh k žiadosti: (zakrúžkujte čislo) v originály, alebo overená fotokópia 

1. "Výpis z daňového priznania" alebo z "Ročného zúčtovania preddavkov na daň"

2. Potvrdene o poberaní nemocenských dávok od zamestnávateľa, resp. zo Sociálnej poisťovne

3. Potvrdenie o návšteve školy za súrodencov ..........ks 

4. Overený rodný list za súrodencov prípadne deti žiadateľa od 0-6 rokov

5. Dôchodok za predchádzajúci kalen.rok rozpísaný na mesiace zo Sociálnej poisťovne a 

Výpis z daňového priznania 

6. Overený preukaz ZŤP

7. Potvrdenie z Úradu práce o dobe v evidenci uchádzačov o zamestnanie

8. Potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne

9. Potvrdenie o poberaní sociálnych dávok-dávka v hmotnej núdzi, príspevok za opatrovanie

10. Pri PN najmenej 4 mesiace potvrdenie o 365 násobku denného nemocenského 

11. Právoplatný rozsudok o rozvode a výške upravenej vyživovacej povinosti od rodiča/manžela

12. Potvrdenie o o poberaní materských dávok/rodičovského príspevku

13. Potvrdenie o poberaní prídavkov na deti

14. Potvrdenie z Daňového úradu o /ne/podaní si daňového priznania za predchádzajúci kal.rok

     /za spoločne posudzované osoby nad 18 rokov/

15. Overené čestné vyhlásenie o.........................................................

16. Iné prílohy

Meno a priezvisko
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* Kód štúdia  
0 - neštuduje na VŠ alebo študuje externe                                              
1 - študuje na VŠ v mieste trvalého bydliska dennou formou (do 30 km) 
1,2 - študuje na VŠ mimo trvalého bydliska (nad 30 km) alebo v zahraničí 



a som si vedomý/á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.

V .......................................  dňa......................

Vyplní VŠ:

doplatok/preplatok

Poznámky:

Júl

Apríl

Máj

December

Január

Február

Vyhlasujem, že som študentom denného štúdia a všetky údaje uvedené v tejto žiadosti  sú pravdivé a 

Mesiac

September

Október

soc. štip. priznané

Marec

August

Spolu:

Jún

podpis žiadateľa/ky

Spolu vyplatené

November



POKYNY A  POTREBNÉ DOKLADY PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM                                 
Tlačivo „Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia“ si môže  študent zakúpiť na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave 
v dvoch predajniach kancelárskych potrieb. 
Žiadosť o sociálne štipendium si môže študent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave podať po zápise na štúdium  
v akademickom roku. K žiadosti prikladá dokumenty, potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb,  ktoré  

   s ním žijú v domácnosti, ako aj ich príjem v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa. 
1. Žiadateľ, predkladá sa potvrdenie  z Daňového úradu (ďalej DÚ) o (ne)podaní daňového priznania  
       za predchádzajúci kalendárny rok. Ak bol zamestnaný, alebo pracoval ako SZČO predkladá sa aj potvrdenie 
       o (ne)poberaní nemocenských dávok zo Sociálnej poisťovne a od zamestnávateľa aj za prvých 10 dní PN.  
2. Za súrodencov od 18 rokov, ktorí študujú v akad. roku, v ktorom je podaná žiadosť o sociálne  štipendium  sa     
      predkladá ako je uvedené v bode 1, predkladá sa aj potvrdenie o návšteve školy za aktuálny akademický  rok. 
3. Za súrodencov, prípadne deti žiadateľa  od 0 – 6 rokov predkladá sa overený rodný list. 
4. Za súrodencov, prípadne deti žiadateľa od 6 rokov predkladá sa potvrdenie o návšteve školy za aktuálny 

školský rok. 
5. Za všetkých nezaopatrených  (žiadateľ, súrodenci, deti žiadateľa)  sa predkladá 

-  potvrdenie o poberaní prídavkov na deti   
- ak poberajú  sirotský dôchodok , rozpis jeho poberania za jednotlivé mesiace predchádzajúceho roka, 
  prípadne priznaný a  vyplatený sirot.dôchodok  v aktuálnom roku, v ktorom je podaná žiadosť o  sociálne   
štipendium.  
Ak je priznané výživné, predkladá sa  právoplatný rozsudok o výživnom za  žiadateľa a súrodencov . 

       Ak sú rodičia rozvedení predkladá sa právoplatný rozsudok o rozvode. 
6.  Za rodičov, ak pracujú:   
     a)  ako zamestnanci, predkladá sa 

- ročné zúčtovanie preddavkov na daň s potvrdením o výške nemocenských dávok (ne)vyplatených 
zamestnávateľom za prvých 10 dní PN 

- v prípade vyplatenia nemocenských dávok zamestnávateľom sa predkladá aj potvrdenie zo  Sociálnej 
poisťovne (ďalej SP) o výške vyplatených nemocenských dávok SP     

     b) SZČO, predkladá sa    
- potvrdenie DÚ (výpis z daňového priznania pre účely sociálnych dávok) 
- potvrdenie o výške vyplatených nemocenských dávok zo SP 

7.  V prípade, že rodičia začali pracovať  alebo podnikať v priebehu  predchádzajúceho kalendárneho roka, 
alebo aktuálneho kalendárneho  roka je potrebné predložiť doklady o ich príjme za celý predchádzajúci rok 
(príjem, dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, nemocenské dávky od zamestnávateľa aj SP) 

8. Za rodičov – dôchodcov, predkladá sa  
       -rozpis vyplatených dôchodkov za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka, vystavený SP a 
       „Výpis z daňového priznania“ za  predchádzajúci  kalendárny rok  
       - ak  rodič začal poberať dôchodok počas kalendár.roka alebo počas predchádzajúceho kalendár.roka 

dokladá sa  potvrdenie o vyplatenom dôchodku v roku podanej žiadosti o sociálne štipendium  zo SP a ak nemal 
iné príjmy okrem uvedeného dôchodku najmenej počas 3 mesiacov pred  podaním žiadosti o sociálne štipendium,  
predkladá sa overené čestné vyhlásenie .        

9.  Pri poberaní rodičovského príspevku alebo dávok peňažnej pomoci v materstve sa predkladá  
-      rozpis o ich vyplatení za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka  vystavený SP,  
- ak ho rodič poberal celý  rok a výpis z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok 
- ak je rodičovský príspevok alebo dávky peňažnej pomoci v materstve priznané počas kalendárneho 

roka alebo počas predchádzajúceho kalendár.roka , v ktorom je podaná žiadosť o soc.stipendium 
predkladá sa potvrdenie o ich vyplatení  v aktuálnom  roku podanej žiadosti  

              ďalej predkladá sa overené čestné vyhlásenie, v prípade že najmenej počas troch mesiacov pred    
podaním žiadosti o soc.štipendium nemá tento rodič iný príjem okrem uvedených mater.príspevkov 

10. Ak  je rodič ku dňu podania žiadosti najmenej 4 mesiace práce neschopný predkladá sa denný  

vymeriavací  základ nemocenského vystavený Sociálnou poisťovňou. 
11.  Pri poberaní príspevku za opatrovanie  sa predkladá výška a doba poberania vyplateného príspevku+daň.prizn.   
       Ak je spoločne posudzovaná osoba ťažko zdravotne postihnutá, predkladá sa preukaz ZŤP.  
12.  Ak  sú rodičia nezamestnaní a evidovaní  sú  na Úrade práce soc vecí a rodiny  

a) poberajú v čase podania žiadosti dávku v nezamestnanosti alebo dávku v hmotnej núdzi, 
predkladá sa  potvrdenie  o jej výške a dobe poskytovania a z ÚPSVaR  potvrdenie o dobe v evidencii        
uchádzačov o zamestnanie  

b) poberali v predchádzajúcom kalendárnom roku dávku v nezamestnanosti i  a sú stále v evidencii 
 uchádzačov o zamestnanie  predkladá sa doklad o dobe jej poberania, prípadne ukončenia            

13. Ženatý žiadateľ – vydatá žiadateľka predkladá overený sobášny list. 
14. Ak je manžel/ka žiadateľa/ky (ne)zamestnaný/á predkladajú sa doklady analogicky podľa bodov 7 až 12. 

  15. Ak manželia študujú na dennom štúdiu, sú bezdetní a manžel/ka žiadateľa o soc. štipendium je nezaopatrený/á,                   
žiadateľ predkladá príjmy za svojich rodičov a posudzuje sa spoločne so svojimi súrodencami. 

16. Na základe zákona o správnom konaní, môžu byť od študenta vyžiadané aj iné doklady pre  objasnenie  sociálnej  
situácie študenta.          


