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ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK
SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
ktorý podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil
Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 10. novembra 2011.
Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Štipendijný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len
„štipendijný poriadok“) na základe § 94 až 97 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o vysokých školách“) a čl. 11 ods. 1 písm. a) šiesty bod Štatútu Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave ako vnútorný predpis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
(ďalej len „univerzita“) upravuje poskytovanie štipendií študentom univerzity.
(2) Štipendium na účely tohto štipendijného poriadku je
a) sociálne štipendium,
b) motivačné štipendium.
(3) Štipendium sa prizná, ak študent splní podmienky ustanovené zákonom o vysokých
školách a týmto štipendijným poriadkom.
(4) Štipendium sa vypláca z prostriedkov určených na tento účel zo štátneho rozpočtu a
z vlastných zdrojov univerzity prostredníctvom štipendijného fondu univerzity.1)

PRVÁ ČASŤ
SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM
Článok 2
Podmienky nároku na sociálne štipendium
(1) Na sociálne štipendium má nárok študent, ak
a) je v dennej forme štúdia v študijnom programe bakalárskeho študijného
programu, magisterského študijného programu alebo doktorského študijného programu
okrem štúdia podľa odseku 2,
b) má trvalý pobyt v Slovenskej republike.
a)
b)
c)
d)
e)
1

)
)
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(2) Na sociálne štipendium nemá nárok študent
ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa,
ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho
časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania,
ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka2) alebo
ktorý študuje externou formou štúdia.
§ 95 zákona o vysokých školách
Čl. 5 Študijného poriadku Slovenskej zdravotníckej univerzity z 10. novembra 2011.
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(3) Študentovi so zdravotným postihnutím možno priznať sociálne štipendium aj
po prekročení štandardnej dĺžky štúdia,2) ak toto prekročenie spôsobuje jeho zdravotné
postihnutie.
Článok 3
Spoločne posudzované osoby
(1) U študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, sa spoločne posudzujú
a) rodičia študenta, ktorí nemajú voči študentovi upravenú vyživovaciu povinnosť,
nezaopatrené deti, ktoré sú v ich starostlivosti alebo sú v starostlivosti študenta, ak ide
o slobodného študenta alebo ženatého študenta, ktorého manžel je nezaopatreným
dieťaťom, alebo študenta, ktorého manželstvo zaniklo a manžel študenta bol v čase
zániku manželstva nezaopatreným dieťaťom,
b) študent, jeho manžel a nezaopatrené deti, ktoré sú v ich starostlivosti, ak ide o ženatého
študenta, ktorého manžel nie je nezaopatreným dieťaťom, alebo
c) študent a nezaopatrené deti, ktoré sú v jeho starostlivosti, ak ide o slobodného študenta,
ktorý je obojstrannou sirotou, študenta, ktorého manželstvo zaniklo a manžel študenta
nebol v čase zániku manželstva nezaopatreným dieťaťom, študenta, ktorý má upravenú
vyživovaciu povinnosť od rodičov, alebo študenta, ktorý má upravenú vyživovaciu
povinnosť od manžela.
(2) Študent sa považuje za nezaopatrené dieťa najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa
sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.
(3) Študent sa nepovažuje za nezaopatrené dieťa
a) ak mu vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok,
b) po uplynutí štandardnej dĺžky štúdia2) na vysokej škole podľa študijného programu,
c) ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

(4) U študenta, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom, sa spoločne posudzuje
a) študent, jeho manžel a nezaopatrené deti, ktoré sú v ich starostlivosti, ak študent nemá
upravenú vyživovaciu povinnosť od manžela, alebo
b) študent a nezaopatrené deti, ktoré sú v jeho starostlivosti, ak ide o slobodného študenta,
študenta, ktorého manželstvo zaniklo, alebo o študenta, ktorý má upravenú vyživovaciu
povinnosť od manžela.
(5) V okruhu spoločne posudzovaných osôb sa neposudzujú nezvestné osoby, po ktorých
je v čase podania žiadosti študenta o priznanie sociálneho štipendia vyhlásené pátranie.
(6) Okruh spoločne posudzovaných osôb sa zväčšuje o jednu plnoletú fyzickú osobu, ak
sa o študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, stará osamelý rodič, alebo ak sa osamelý
študent, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom, stará o nezaopatrené dieťa.
Článok 4
Príjem študenta, hranica príjmu a výška sociálneho štipendia
(1) Na priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a príjem s ním
spoločne posudzovaných osôb podľa čl. 3.
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(2) Rozhodujúci príjem študenta a príjem s ním spoločne posudzovaných osôb, hranica
príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a jeho výška sa riadia všeobecne záväzným
právnym predpisom.3)
(3) Zoznam dokladov preukazujúcich skutočnosti rozhodujúce na priznanie sociálneho
štipendia je v prílohe č. 1.
(4) Predložené doklady podľa odseku 3 sú originály alebo ich overené kópie.
(5) Univerzita je oprávnená za účelom posúdenia nároku na sociálne štipendium a jeho
výšku vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie doklady o ňom alebo o spoločne posudzovaných
osobách.
Článok 5
Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia
(1) Sociálne štipendium sa priznáva študentovi na základe písomnej žiadosti o priznanie
sociálneho štipendia vyplnenej vo všetkých stĺpcoch (ďalej len „žiadosť“) doloženej dokladmi
preukazujúcimi skutočnosti rozhodujúce na priznanie sociálneho štipendia.
(2) Ak je študent študentom viacerých vysokých škôl, žiadosť podáva len na jednej
vysokej škole. Vzor vyhlásenia o tom, že si nárok na sociálne štipendium neuplatnil na inej
vysokej škole, je v prílohe č. 2.
(3) Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive; vzor žiadosti je v prílohe č. 3.
Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti sú doklady preukazujúce skutočnosti rozhodujúce
na priznanie sociálneho štipendia (ďalej len „úplná žiadosť“). Za správnosť, úplnosť
a pravdivosť údajov uvedených v úplnej žiadosti zodpovedá študent, ktorý podal úplnú
žiadosť.
(4) Za deň podania žiadosti sa považuje deň, v ktorom je žiadosť doručená (odsek 6 až 8).
(5) Ak študent nepredloží úplnú žiadosť v čase určenom univerzitou, konanie o priznaní
sociálneho štipendia sa preruší alebo zastaví. Na prerušenie konania a na zastavenie konania
sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.4)
(6) Úplná žiadosť sa doručuje
a) elektronickými prostriedkami,
b) písomne prostredníctvom poštovej prepravy,
c) písomne do podateľne univerzity.
(7) Ak sa žiadosť zasiela elektronickými prostriedkami, rozhodujúcim je dátum doručenia
na elektronickú adresu. Študent je povinný doručiť žiadosť aj písomne, najneskoršie do 10
kalendárnych dní. Ak študent nepotvrdí elektronicky podanú žiadosť v ustanovenej lehote,
za deň podania žiadosti sa považuje dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum
podateľne univerzity.
3

) § 2, 4 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho
štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z.
4
) Zákon č. 71/1967 Zb. správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
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(8) Ak sa žiadosť zasiela písomne, rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke
alebo dátum podateľne univerzity.
Článok 6
Priznanie sociálneho štipendia a výplata sociálneho štipendia
(1) Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola
podaná úplná žiadosť, do konca mesiaca jún príslušného akademického roka, ak tento
štipendijný poriadok neustanovuje inak. U študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je
obojstranná sirota alebo má upravenú vyživovaciu povinnosť od oboch rodičov, sa sociálne
štipendium priznáva aj na mesiace júl a august príslušného akademického roka.
(2) Sociálne štipendium sa priznáva najviac na obdobie štyroch kalendárnych mesiacov
od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť, ak niektorá zo spoločne
posudzovaných osôb na určenie rozhodujúceho príjmu v kalendárnom mesiaci, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola doručená žiadosť, je
a) poberateľ dávky v nezamestnanosti5) alebo
b) poberateľ/poberateľka vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského
dôchodku6), alebo vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového
dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku7);
po skončení tohto obdobia možno opätovne požiadať o priznanie sociálneho štipendia.
(3) Sociálne štipendium možno priznať najdlhšie do konca mesiaca, v ktorom študent
prestane byť študentom.
(4) Splnenie podmienok na priznanie sociálneho štipendia sa posudzuje ku dňu podania
úplnej žiadosti. Sociálne štipendium patrí za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky
nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
(5) Sociálne štipendium sa vypláca v mesačnej výške najneskoršie desiaty deň príslušného
kalendárneho mesiaca na bankový účet študenta vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo
uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia. Číslo bankového účtu sa overuje
fotokópiou preukaznej kartičky s číslom bankového účtu, ktorá sa zakladá do spisu študenta.
Článok 7
Konanie o priznaní sociálneho štipendia
(1) Na rozhodovanie o priznaní sociálneho štipendia sa vzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní.8)
(2) O priznaní sociálneho štipendia rozhoduje dekan; ak študent podá odvolanie proti
rozhodnutiu dekana, o odvolaní rozhoduje rektor.

5

) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
) Zákon č. 461/2003 Z. z.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
7
) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
8
) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
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(3) Právoplatné rozhodnutie o nepriznaní sociálneho štipendia je preskúmateľné súdom.9)
Návrh na preskúmanie sa podáva súdu do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia
vydaného v odvolacom konaní.
Článok 8
Oznamovacia povinnosť študenta
Študent je povinný bezodkladne oznámiť univerzite zmenu skutočností, na základe
ktorých mu bolo priznané sociálne štipendium.
Článok 9
Vrátenie sociálneho štipendia
Sociálne štipendium získané plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného
právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý zanikol je študent povinný vrátiť.10)
Článok 10
Štipendium pre prípad ťažkej sociálnej situácie
(1) Štipendium možno priznať študentovi v dennej forme štúdia v bakalárskom študijnom
programe, magisterskom študijnom programe a v doktorskom študijnom programe, ktorý
nemá nárok na sociálne štipendium a ocitol sa v ťažkej sociálnej situácii.
(2) O priznaní štipendia podľa odseku 1 rozhoduje rektor na základe návrhu dekana.
(3) Štipendium podľa odseku 1 možno priznať vo výške od 100 EUR do 256 EUR.
(4) Na výplatu štipendia podľa odseku 1 sa vzťahuje čl. 6 ods. 5.
(5) Na rozhodovanie o priznaní štipendia podľa odseku 1 sa nevzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní.

DRUHÁ ČASŤ
MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM
Článok 11
Motivačné štipendium sa prizná (čl. 12) alebo možno priznať (čl. 13) za vynikajúce
plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu,
vývoja, umeleckej činnosti alebo v športovej činnosti.

9

) § 244 až 250 Občianskeho súdneho poriadku.
) § 451 a § 458 Občianskeho zákonníka.
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Článok 12
(1) Študentovi v dennej forme štúdia v bakalárskom študijnom programe, magisterskom
študijnom programe a v doktorskom študijnom programe najskoršie v druhom akademickom
roku štúdia alebo v ďalších akademických rokoch štúdia za vynikajúce plnenie študijných
povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal počas predchádzajúceho
akademického roku prerušené štúdium a v tomto akademickom roku na prvý termín dosiahol
ustanovený vážený študijný priemer, sa priznáva motivačné štipendium.
(2) Výšku motivačného štipendia podľa odseku 1 schvaľuje akademický senát univerzity
na návrh rektora na každý akademický rok najviac vo výške finančných prostriedkov
vyčlenených na tento účel v rozpočte univerzity.
(3) Motivačné štipendium sa vypláca jednorázovo v letnom semestri akademického roka
nasledujúceho po akademickom roku, v ktorom študent splnil podmienky na jeho priznanie,
na bankový účet študenta vedený v Slovenskej republike (čl. 6 ods. 5).
(4) O priznanie motivačného štipendia nie je potrebné žiadať. Menný zoznam študentov,
ktorým bolo priznané prospechové štipendium, sa zverejní na internetovej stránke univerzity a
na úradnej výveske univerzity.
Článok 13
(1) Študentovi v dennej forme štúdia v bakalárskom študijnom programe, magisterskom
študijnom programe a v doktorskom študijnom programe najskoršie v druhom akademickom
roku štúdia alebo v ďalších akademických rokoch štúdia, ak nemal počas predchádzajúceho
akademického roku prerušené štúdium, možno priznať motivačné štipendium
a) za vynikajúce výsledky vo vedeckej činnosti, výskumnej činnosti a ďalšie tvorivé
výsledky prispievajúce k prehĺbeniu vedeckých poznatkov a výskumných poznatkov,
b) za vynikajúcu reprezentáciu univerzity alebo fakulty,
c) za vynikajúce výsledky v športovej činnosti alebo v umeleckej činnosti,
d) za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta.
(2) Výšku motivačného štipendia podľa odseku 1 schvaľuje akademický senát univerzity
na návrh rektora na každý akademický rok najviac vo výške finančných prostriedkov
vyčlenených na tento účel v rozpočte univerzity.
(3) O priznaní motivačného štipendia podľa odseku 1 v mimoriadnych prípadoch
rozhoduje rektor na návrh dekana.
(4) Motivačné štipendium podľa odseku 1 možno opakovane priznať len ak nejde o ten
istý výsledok.
(5) Motivačné štipendium sa vypláca na bankový účet študenta vedený v Slovenskej
republike (čl. 6 ods. 5).
Článok 14
Konanie o motivačnom štipendiu
Na rozhodovanie o priznaní motivačného štipendia sa nevzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní.
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Príloha č. 1

Zoznam dokladov preukazujúcich skutočnosti
rozhodujúce na priznanie sociálneho štipendia
I. Ak spoločne posudzovaná osoba je rodič, ktorý vykonáva prácu v pracovnom
pomere, služobnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo na základe
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (pracuje)
u zamestnávateľa so sídlom v Slovenskej republike, príjem za kalendárny rok
predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium,
sa u tohto rodiča preukazuje týmito dokladmi:
a) Ročné zúčtovanie preddavkov na daň,
b) potvrdenie zamestnávateľa o poskytnutej náhrade príjmu pri dočasnej
práceneschopnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku a potvrdenie Sociálnej
poisťovne o poskytnutých nemocenských dávkach za predchádzajúci kalendárny rok
(zamestnanec);
c) potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
alebo Policajného zboru alebo Železničnej polície alebo Hasičského a záchranného
zboru, alebo Horskej záchrannej služby, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby,
Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo
Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej
republiky alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o poskytnutej náhrade
služobného platu pri dočasnej práceneschopnosti v predchádzajúcom kalendárnom
roku a potvrdenie o poskytnutých dávkach nemocenského zabezpečenia
za predchádzajúci kalendárny rok (policajt, profesionálny vojak, hasič, colník);

II. Ak spoločne posudzovaná osoba je rodič, ktorý vykonáva samostatnú zárobkovú
činnosť (podniká) v Slovenskej republike, príjem za kalendárny rok predchádzajúci
kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium, sa u tohto
rodiča preukazuje týmito dokladmi:
a) Potvrdenie/Výpis na účely priznania sociálneho štipendia daňového úradu; vzor
tlačiva je súčasťou tejto prílohy,
b) potvrdenie Sociálnej poisťovne o poskytnutých nemocenských dávkach
za predchádzajúci kalendárny rok.

III. Ak spoločne posudzovaná osoba je rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť mimo
územia Slovenskej republiky, príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu
roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium, sa u tohto rodiča preukazuje
potvrdeniami vydanými zamestnávateľom v zahraničí alebo príslušnými inštitúciami
v štáte pôvodu príjmu úradne preloženými do slovenského jazyka.
Ak rodič vykonával zárobkovú činnosť len časť kalendárneho roka predchádzajúceho
kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium, zostávajúca časť sa
preukazuje sa inými potvrdeniami vystavenými na základe iných skutočností napr.
potvrdením o poskytovaní nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, rodičovského
príspevku, dávky v hmotnej núdzi.
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IV. Ak spoločne posudzovaná osoba je rodič, ktorý je poberateľom dôchodku
z dôchodkového poistenia (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný
dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok), poberateľom dávky z úrazového
poistenia (úrazový príplatok, úrazová renta, pozostalostná úrazová renta) a poberateľom
dávky z garančného poistenia, príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu
roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium, sa preukazuje potvrdením
Sociálnej poisťovne o poskytnutých dávkach za predchádzajúci kalendárny rok.
V. Ak spoločne posudzovaná osoba je rodič, ktorý je poberateľom dávky z výsluhového
zabezpečenia (výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový
dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok)
a poberateľom dávky úrazového zabezpečenia, príjem za kalendárny rok
predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium,
sa preukazuje potvrdením útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky alebo Policajného zboru alebo Železničnej polície alebo Hasičského a
záchranného zboru alebo Horskej záchrannej služby, Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej
služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva financií Slovenskej republiky
alebo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej
republiky alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o poskytnutých dávkach
za predchádzajúci kalendárny rok.
VI. Ak spoločne posudzovaná osoba je rodič, ktorý je poberateľom dávky sociálneho
zabezpečenia alebo rozdielového doplatku k tejto dávke zo zahraničia (nemocenské
dávky, dôchodkové dávky, podpora v nezamestnanosti, rodinné dávky), príjem
za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok
na sociálne štipendium, sa u tohto rodiča preukazuje potvrdeniami príslušných inštitúcií
v štáte, v ktorom sa dávky poskytli, úradne preloženými do slovenského jazyka.
VII.Ak spoločne posudzovaná osoba je rodič, ktorý je osobou s ťažkým zdravotným
postihnutím, predkladá sa fotokópia rozhodnutia posudkového lekára sociálneho
poistenia (zabezpečenia) a preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby.
VIII.Ak spoločne posudzovaná osoba je rodič, ktorý je v čase podania žiadosti
poberateľom dávky v nezamestnanosti, predkladá sa rozhodnutie Sociálnej poisťovne
o jej výške a dobe poskytovania.
Ak rodič po skončení zárobkovej činnosti nemá nárok na dávku v nezamestnanosti,
preukazuje sa príjem za celý kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa
posudzuje nárok na sociálne štipendium, potvrdeniami vystavenými na základe iných
skutočností napr. potvrdením podľa I. bodu až VIII. bodu, potvrdením o poskytovaní dávky
v hmotnej núdzi a pod.
IX. Ak spoločne posudzovaná osoba je manžel/ka študenta, predkladajú sa doklady podľa
I. bodu až VIII. bodu.
X. Ak spoločne posudzovaná osoba je rozvedený rodič, predkladá sa rozsudok o rozvode
a súdom určená výška výživného na nezaopatreného študenta.
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XI. Ak spoločne posudzovaná osoba je nezaopatreným dieťaťom, ktoré
a) je poberateľom sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku,
predkladá sa za každé nezaopatrené dieťa za kalendárny rok predchádzajúci
kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium
1. potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške vyplateného sirotského dôchodku alebo
2. potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky alebo Policajného zboru alebo Železničnej polície alebo Hasičského a
záchranného zboru alebo Horskej záchrannej služby, Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej
informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva financií
Slovenskej republiky alebo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a
Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo Vojenského úradu sociálneho
zabezpečenia o výške vyplateného sirotského výsluhového dôchodku,
b) študuje na vysokej škole (vrátane žiadateľa), preukazuje sa príjem za kalendárny
rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne
štipendium,
1. potvrdením podľa I. bodu až III. bodu, ak malo príjem zo zárobkovej činnosti,
alebo
2. Potvrdením/Výpisom na účely priznania sociálneho štipendia daňového úradu, ak
nemalo príjem zo zárobkovej činnosti; vzor tlačiva je súčasťou tejto prílohy,
c) je vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky, preukazuje sa táto
skutočnosť potvrdením úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na
dieťa,
d) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole okrem štúdia popri
zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov
alebo na vysokej škole okrem externého štúdia, preukazuje sa táto skutočnosť
potvrdením o návšteve školy na akademický rok, na ktorý sa uplatňuje nárok na
sociálne štipendium,
e) študuje na strednej škole alebo vysokej škole v zahraničí, vrátane Českej
republiky, preukazuje sa táto skutočnosť potvrdením Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní,
Stromová 1, 813 30 Bratislava.
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Potvrdenie/Výpis
na účely priznania sociálneho štipendia
Daňový úrad ......................................... týmto potvrdzuje, že
Meno a priezvisko
Rodné číslo

|_|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

Adresa trvalého pobytu
a) nepodal (a) k dnešnému dňu za rok ........... daňové priznanie podľa zákona č. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),*)
b) podal(a) na tunajšom daňovom úrade daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
za rok ............. podľa zákona - daňové priznanie typ „A“, „B“*), v ktorom uviedol(a):*)
01
Typ daňového
priznania „A“
01
02
03
04
05
06

02
Typ daňového
priznania „B“

Základ dane z príjmov uvedených v § 5 zákona
(r. 36 daňové priznanie typ „A“)
Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5
zákona
(r. 58 daňového priznania typ „B“)
Znížený úhrn ČZD o daňovú stratu, ktorá
vznikla v roku, za ktorý sa zisťuje príjem
(r. 62 – r. 63 daňového priznania typ "B")
Daň (daňová povinnosť)
(r. 54 daňového priznania typ „A“)
Daň (daňová povinnosť)
(r. 91 daňového priznania typ „B“)
Príjem na účely sociálneho štipendia
- z daňového priznania typu „A“
(r. 01 – r.04 tohto výpisu)
- z daňového priznania typu „B“
(r. 02 + r. 03 - r.05) tohto výpisu)

V .............................................................
Dňa ........................................................

Podpis zamestnanca daňového úradu
Odtlačok pečiatky

*)

Čo sa nehodí, prečiarknite.
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Príloha č. 2

Vyhlásenie

1.

Meno a priezvisko študenta, ktorý žiada
o priznanie sociálneho štipendia

2.

Dátum narodenia študenta

3.

Adresa trvalého pobytu študenta

Týmto vyhlasujem, že som si neuplatnil nárok na sociálne štipendium podľa § 96 zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na inej vysokej škole.

V ...................... dňa ................ 20.... ......................................................
podpis študenta
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