Základné informácie pre priznávanie sociálnych štipendií na
akademický rok 2016/2017
!!! Uvedené informácie sú základné a informatívne !!!
Priznávanie sociálnych štipendií upravujú tieto hlavné právne
predpisy:
* Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
* Vyhláška MŠ SR č. 396/2008 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia
študentom vysokých škôl, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2009.
*Vyhláška 102/2006 Z.z. s účinnosťou 1. apríla 2006
*Vyhláška č. 227/2012 Z.z. s účinnosťou 1. septembra 2012
*Vyhláška č. 235/2013 Z.z. s účinnosťou 1. septembra 2013
Súvisiace zákony, podľa ktorých sa postupuje pri priznávaní
sociálnych štipendií sú:
- Zákon o správnom konaní
- Zákon o dani z príjmov
- Zákon o životnom minime
- Zákon o pomoci v hmotnej núdzi
- Zákon o prídavku na dieťa
- Zákon o sociálnej pomoci.
Na sociálne štipendium má nárok študent:
- ktorý má trvalý pobyt na území SR, pričom nie je rozhodujúce štátne
občianstvo,
- ktorý študuje prvýkrát na vysokej škole v dennej forme v
bakalárskom alebo inžinierskom stupni štúdia.
(Ak študent študoval na inej škole napr. 1. ročník Bc. štúdia, potom
školu zanechal a opäť nastúpil do 1. ročníka Bc., na poberanie
štipendia v tom prvom ročníku nemá nárok)
Na sociálne štipendium nemá nárok študent:
- ktorý študuje externou formou štúdia,
- ktorý študuje príslušný študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná
dĺžka, napríklad študuje u nás 3. ročník Bc. štúdia, ale opakuje ročník,
takže nárok už nemá,

- ktorý študuje študijný program I. stupňa, ak už dosiahol VŠ vzdelanie I.
stupňa, - teda ak u nás študuje na Bc. , ale na inej škole už titul Bc. získal
- ktorý už dosiahol VŠ vzdelanie II. stupňa,
- ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku
štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného VŠ vzdelania.
Študentovi so zdravotným postihnutím sa môže priznať sociálne
štipendium aj po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto
prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.
Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a
s ním spoločne posudzovaných osôb.
Hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a výška
sociálneho štipendia sa odvodzuje, okrem iného aj zo súm životného
minima, ktoré sa každoročne upravujú k dátumu 1.7. daného roku.
Životné minimum od 1.7.2016:
- 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
- 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú
fyzickú osobu
- 90,42 € mesačne, ak ide o nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté
dieťa.
Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná
čiastka vyplácaná počas jedného akademického roka od 1.9.2016 do
30.6.2017 (vo výnimočných prípadoch do 31.08.2017) alebo jeho časti, na
bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie
študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.
Pokiaľ študent študuje aj na inej vysokej škole, o sociálne štipendium
môže požiadať len jednu z nich.
Sociálne štipendium sa poskytuje študentovi za predpokladu splnenia
podmienky, že rozhodujúci príjem okruhu posudzovaných osôb bude
nižší ako hranica príjmu.
Žiadosť o sociálne štipendium pre nový akademický rok môže podať
študent od septembra (po zápise) a priznáva sa mu na to isté obdobie
iba raz, a to od mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná (na ŠR LF TUKE),
najviac do konca mesiaca jún.
Výnimku tvoria študenti, ktorí sú obojstranné siroty, alebo polosiroty a od
žijúceho rodiča majú určený rozsah vyživovacej povinnosti, študenti ktorí
sú chovancami detských domovov alebo boli pred dosiahnutím plnoletosti

zverení do náhradnej starostlivosti (pestúnska starostlivosť). Týmto
študentom sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl a august.
Veľmi dôležitá pre výpočet výšky sociálneho štipendia je informácia, či
jeden z rodičov alebo obaja v čase podania žiadosti o sociálne štipendium
poberajú dávku v nezamestnanosti, alebo dávku v hmotnej núdzi.
Pokiaľ ju poberajú, do príjmu spoločne posudzovaných osôb sa započíta
len táto dávka a sociálne štipendium sa priznáva iba na päť kalendárnych
mesiacov!!!
Po tomto období môže študent opäť požiadať o sociálne štipendium,
pričom musí predložiť všetky potrebné doklady, nakoľko sa
prehodnocuje celý stav a nie len zmenená skutočnosť.
Ak v priebehu akademického roka nastanú v okruhu spoločne
posudzovaných osôb nové skutočnosti, majúce vplyv na priznanú výšku
sociálneho štipendia, ako napr. ak niekto z okruhu posudzovaných osôb
začne poberať starobný alebo invalidný dôchodok, prípadne sa zmení
rozhodujúci príjem rodičov, zomrie rodič študenta a iné, môže študent
požiadať o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia,
prostredníctvom novej žiadosti.
Študent, ktorý podá po prvýkrát žiadosť o sociálne štipendium napr. v
mesiaci september 2016, musí už predložiť príjem spoločne posudzovaných
osôb za predchádzajúci kalendárny rok, t. j. za rok 2015 a v niektorých
prípadoch aj aktuálny príjem za rok 2016.
Študent, ktorý pochádza z rozvedeného manželstva, má podľa zákona
o rodine nárok na výživné. Študent, ktorého rodičia sa rozviedli v čase
jeho plnoletosti (to je vo veku od 18 rokov) je sám zodpovedný za
podanie žaloby na rodiča o vymeranie výšky výživného alebo podanie
žiadosti o súdom schválenú dohodu o výške výživného. Študent, ktorého
rodičia sa rozvedú počas štúdia na VŠ bude musieť dokazovať, že nebýva v
spoločnej domácnosti s rodičom, ktorý mu platí výživné!!!
Podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní správny orgán, t.j.
vysoká škola rozhodne vo veci priznania sociálneho štipendia do 30 až
60 dní od podania žiadosti, pri splnení všetkých stanovených podmienok
žiadateľom ( to znamená, že ak vás vysoká škola vyzve na doplnenie
chýbajúcich dokladov, ste povinný tieto doklady v čo najkratšom čase
doložiť). V opačnom prípade, môže vysoká škola konanie vo veci
priznania sociálneho štipendia zastaviť.

V prípade, že študent tvrdí, že nie je možné preukázať výšku príjmu
niektorej zo spoločne posudzovaných osôb a nepreukáže potvrdenie o
príjme, nie je možné rozhodnúť o priznaní sociálneho štipendia, pretože
rozhodnutie by nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Krok za krokom
Skôr ako sa študent dostaví na Študijný referát LF TUKE si podrobne
preštuduje základné informácie o celom postupe podania žiadosti a
vybavovania dokladov, ktoré nájde na stránke www.tuke.sk/lf.
Aj keď sa na Študijnom referáte snažíme o čo najlepší a individuálny
prístup k študentom, čo si priznávanie sociálnych štipendií samozrejme
vyžaduje, je časovo náročné podávanie základných informácií každému
študentovi zvlášť!!! Takže Vás žiadame, aby ste si nasledujúce informácie
podrobne preštudovali. V prípade nejasností a otázok Vám radi poradíme
pri osobnom stretnutí (či už pri podaní žiadosti, alebo opätovnom stretnutí
pri dokladaní chýbajúcich dokladov).
Po prečítaní informácií si študent určí, kto sa s ním bude spoločne
posudzovať!!! Až Študijný referát LF TUKE po doložení všetkých
dokladov rozhodne, či sú doklady, ktoré ste podľa našich pokynov a svojho
uváženia vybavili, správne, postačujúce, alebo je potrebné doložiť aj iné
potvrdenia, či zmeniť okruh spoločne posudzovaných osôb !!!
Potom, ako si študent tieto doklady vybaví, prinesie ich na ŠR LF TUKE a
týmto podaním sa začína konanie vo veci priznávania sociálneho štipendia,
podľa zákona o správnom konaní.
ŠR LF TUKE čo najskôr skontroluje, aké doklady v žiadosti chýbajú
a poprípade vyzve žiadateľa na doloženie týchto dokladov.
Ak budú doklady v poriadku, ŠR LF TUKE pripraví rozhodnutie o
priznaní alebo nepriznaní štipendia.
Toto rozhodnutie si prevezme študent osobne, oproti podpisu!!! Po
prevzatí plynie lehota 15 dní, počas ktorých má študent právo sa proti
rozhodnutiu odvolať. Študent sa tohto práva môže pri prevzatí rozhodnutia
písomne vzdať a tak je rozhodnutie právoplatné hneď! V najbližšom
výplatnom termíne bude štipendium poukázané na osobný účet, ktorý
uvedie študent v žiadosti.

URČENIE OKRUHU SPOLOČNE POSUDZOVANÝCH OSÔB
Z POHĽADU ŠTUDENTA ŽIADAJÚCEHO O SOCIÁLNE
ŠTIPENDIUM
- môj rodič sa zohľadňuje, bez ohľadu na to, či žijú zo študentom v spoločnej
domácnosti ak : a) okruh spoločne posudzovaných osôb tvorí len študent alebo
študent a jeho súrodenci a b) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu
roku, v ktorom podal žiadosť, nemal študent príjem aspoň vo výške 12- násobku
sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby c)nie je rozhodnutím
súdu povinný poskytovať mi výživné po zápise na štúdium na VŠ, d) nebol som
pred dosiahnutím plnoletosti zverený do náhradnej starostlivosti, e) som
slobodný alebo som uzavrel manželstvo a môj manžel je nezaopatreným
dieťaťom a f) som bezdetný,
- môj súrodenec sa zohľadňuje, ak sú splnené všetky tieto podmienky: a)
súrodenec nie je plnoletý a je v osobnej starostlivosti rodiča, ktorý sa
spoločne posudzuje so mnou, alebo je plnoletý a sústavne sa pripravuje na
budúce povolanie podľa osobitného predpisu a pred dosiahnutím
plnoletosti nebol zverený do náhradnej starostlivosti, b) najviac jeden z
mojich rodičov (t. j. žiaden alebo jeden) je rozhodnutím súdu povinný
poskytovať môjmu súrodencovi výživné alebo žije len jeden z mojich
rodičov a žijúci rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať môjmu
súrodencovi výživné, c) súrodenec je slobodný alebo uzavrel manželstvo a
jeho manžel je nezaopatreným dieťaťom, d) ja aj môj súrodenec sme
bezdetní, e) súrodencovi nevznikol nárok na invalidný dôchodok a f)
súrodenec predchádzajúcim štúdiom nezískal vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa,
- môj manžel sa zohľadňuje, ak spĺňa obe tieto podmienky: a) nie je
rozhodnutím súdu povinný poskytovať mi výživné a b) nie je
nezaopatreným dieťaťom,
- moje nezaopatrené dieťa sa posudzuje, ak spĺňa obe tieto podmienky: a)
nie je zverené do náhradnej starostlivosti a b) nie je zverené do osobnej
starostlivosti druhému rodičovi
- druhý rodič môjho nezaopatreného dieťaťa, s ktorým nie som
zosobášený, sa posudzuje, ak sú splnené všetky tieto podmienky: a) moje
nezaopatrené dieťa sa posudzuje spoločne so mnou, b) druhý rodič nie je
nezaopatreným dieťaťom a c) druhý rodič nie je rozhodnutím súdu povinný
poskytovať môjmu dieťaťu výživné,
- manžel môjho rodiča (môj nevlastný rodič) sa posudzuje, ak sú splnené
obe tieto podmienky: a) môj rodič sa posudzuje spoločne so mnou a b)
manžel môjho rodiča nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať môjmu
rodičovi výživné,
- dieťa manžela môjho rodiča (môj nevlastný súrodenec) sa posudzuje,
ak sú splnené obe tieto podmienky: a) manžel môjho rodiča sa posudzuje

spoločne so mnou b) dieťa je zverené do osobnej starostlivosti manželovi môjho
rodiča.

POTREBNÉ DOKLADY
Pri dokladovaní príjmov je nevyhnutné zdôrazniť, že ŠR LF TUKE najprv
skúma, aký stav je v rodine v čase podania žiadosti, teda či sú rodičia
zamestnaní, nezamestnaní, dôchodcovia a podobne, aby sa mohlo určiť ako
postupovať, nakoľko možností výpočtu a posudzovania je mnoho.
V niektorých prípadoch sa berie len aktuálny príjem, inokedy príjmy za
predchádzajúci rok a podobne, preto je dôležité priniesť vo väčšine
potvrdenia týkajúce sa aj aktuálneho roku, teda roku 2016 a aj
predchádzajúceho, teda roku 2015.
Všetky potvrdenia o príjme za rok 2015 je možné, ba priam vhodné
vybaviť ešte pred podaním žiadosti, napríklad aj cez prázdniny. Nie všetky
príjmy za rok 2016 je potrebné dokladovať, preto ich môžete, ale nemusíte
vybavovať vopred. Vo väčšine prípadov musí byť na potvrdení za rok 2015
dátum vydania až po podaní vašej žiadosti, inak nebude platné a tiež v
prípade keď sa posudzuje aktuálny príjem, musí tam byť napísaná suma,
alebo dávka vyplatená za mesiac kedy podávate žiadosť a nie len mesiac
pred podaním, napr. potvrdenie Úradu práce o poberaní hmotnej núdzi.

1. KAŽDÝ ŠTUDENT BEZ ROZDIELU PRINESIE !!!!
- žiadosť – nájdete ju na www.tuke.sk/lf v sekcii sociálne štipendiá –
študent si žiadosť vytlačí, vypíše, podpíše a dá ju podpísať spoločne
posudzovaným osobám! ŠR LF TUKE si vyhradzuje neprijať žiadosť,
ktorá nebude podpísaná, nakoľko by nemala súhlas so spracovávaním
osobných údajov spoločne posudzovaných osôb,
- potvrdenie z daňového úradu o podaní alebo nepodaní daňového
priznania za rok 2015 od Vás ako žiadateľa na tlačive, ktoré nájdete na
www.tuke.sk/lf,
- potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku
na dieťa za rok 2015– poberať prídavky môže len jeden z rodičov, alebo len
študent,
- Bez ohľadu na to, či poberáte prídavok vy, alebo Vaši rodičia
prineste potvrdenie, ktoré obsahuje: tabuľky vyplatených

prídavkov – teda sumy vyplatené podľa jednotlivých mesiacov za
rok 2015 + musí tam byť menovite napísané na koho sú

vyplácané: teda napr. vy + vaši súrodenci !!!
- Ak vy ako študent máte svoje dieťa, prineste potvrdenie
o poberaní tohto príspevku na Vás a aj na vaše dieťa za rok 2015
a 2016.
- Ak už študent dosiahol vek 25 rokov, už sa nepovažuje za
nezaopatrené dieťa a prídavky mu boli odobrané, prinesie :
potvrdenie o vyplatených dávkach za rok 2015 a 2016 a tiež
rozhodnutie o odobraní prídavku na dieťa – toto potvrdenie by ste
mali mať doma.
- Ak prídavok na dieťa nepoberáte a nepoberajú ho na Vás ani Vaši
rodičia, je potrebné priniesť o tom potvrdenie a tiež nech je tam
uvedený dôvod, prečo Vám nie sú prídavky vyplácané.
- Ak rodič poberá prídavky v zahraničí, študent predloží doklad
preložený do slovenského jazyka.
- potvrdenie zo SAD, alebo ŽSR o počte kilometrov z miesta trvalého
bydliska do miesta školy – teda do Košíc, resp. cestovný lístok, alebo
vytlačené z internetu.
V prípade, že študent je polosirota, alebo úplná sirota, prinesie:
- Rozhodnutie o priznaní a poslednej valorizácií (zvýšení k 1. januáru
roku 2016) sirotského dôchodku ( tieto potvrdenia máte mať doma) +
potvrdenie zo soc. poisťovne o výške vyplatených dávok za rok 2015 a 2016
- úmrtný list rodiča (originál +kópia)
Ak nie je určené otcovstvo žiadateľa, je potrebné doložiť:
- rodný list žiadateľa.
2. V PRÍPADE, ŽE ŽIADATEĽ ŽIJE SÁM, JE SAMOSTATNÝ A TIETO
SKUTOČNOSTI PREUKÁŽE na základe potvrdenia z daňového úradu o
podaní daňového priznania za rok 2015 vo výške väčšej ako 2377,08 €, môže
byť POSUDZOVANÝ SÁM. (§ 2 ods .(2), pís. b) Vyhlášky 102/2006 Z.z.)

3. AK SA SO ŽIADATEĽOM POSUDZUJÚ OBAJA RODIČIA ALEBO
LEN JEDEN Z RODIČOV ŠTUDENT PRINESIE
a) Ak je rodič zamestnaný v pracovnom pomere:
- Z učtárne od zamestnávateľa rodiča: Ročné zúčtovanie preddavkov na
daň za rok 2015 (k výpočtu soc. štipendia nestačí priniesť „potvrdenie o
príjmoch“, alebo
- Ak podáva zamestnaný rodič študenta daňové priznanie sám, predloží
potvrdenie z daňového úradu o podaní daňového priznania za rok 2015 na
tlačive, ktoré nájdete na www.tuke.sk/lf,
- Potvrdenie od zamestnávateľa rodiča o vyplatených náhradách príjmu
pri dočasnej práceneschopnosti za rok 2015. Potvrdenie, ktoré vám vydá
zamestnávateľ musí obsahovať všetky potrebné náležitosti: hlavne
identifikačné údaje osoby, ktorej sa potvrdenie týka, kto a kedy potvrdenie
vydal, podpis a pečiatka osoby, alebo organizácie, ktorá potvrdenie vydala
a musí byť jasné, že uvedená suma, sa týka náhrad príjmu pri dočasnej
práceneschopnosti a tiež za ktoré obdobie!!! Vhodné by bolo, keby napísal
aj obdobie kedy bol rodič práceneschopný,
- Potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských
dávkach za rok 2015.
b) Ak je rodič živnostník(-čka) - (SZČO):
- Potvrdenie z daňového úradu o podaní daňového priznania za rok 2015,
- Potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských
dávkach za rok 2015,
- Kópiu živnostenského listu,
- Ak mal rodič živnosť počas roku 2015 alebo 2016 prerušenú, je potrebné
priniesť aj výpis zo živnostenského registra – vybaviť len na výzvu
ŠR LF TUKE.
c) Ak je rodič nezamestnaný:
- Potvrdenie z daňového úradu o podaní / nepodaní daňového priznania
za rok 2015,
- Potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach
za rok 2015 – toto musí priniesť aj keď nepracoval v roku 2015,
ani v roku 2016 !

- Potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dobe vedenia v
evidencii uchádzačov o zamestnanie,
- Rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní,
nepriznaní a odobraní dávky v hmotnej núdzi – tieto potvrdenia máte
mať doma – priniesť spolu so žiadosťou,
- Potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní, alebo
nepoberaní dávky v hmotnej núdzi. Je to tabuľka s vyplatenými sumami
za jednotlivé mesiace roku 2015 a druhá tabuľka za rok 2016 + musí tam
byť menovite uvedené, komu sa dávky vyplácajú a uvedené musia byť aj
osoby spolu posudzované pri poberaní tejto dávky, ktoré určil príslušný
úrad práce.
- Rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní, nepriznaní a odobraní
dávky v nezamestnanosti – tieto potvrdenia máte mať doma – priniesť
spolu so žiadosťou,
- Potvrdenie zo sociálnej poisťovne o poberaní / nepoberaní dávky
v nezamestnanosti. Nech sú tam napísané sumy, ktoré boli vyplácané
podľa jednotlivých mesiacov roku 2015 a 2016. Ak túto dávku
nepoberali, a nepoberajú, musí to tam byť napísané, čestné prehlásenie
nestačí !
d) Ak je alebo bol rodič študenta dobrovoľne nezamestnaný
- Potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o tom, že si rodič sám platil a platí
povinné zdravotné poistenie,
- Potvrdenia z bodu 1. – teda doklady ktoré musí priniesť každý študent +
z bodu 3. – doklady uvedené po c) – teda keď je rodič nezamestnaný + ak
mal počas roku 2015 a 2016 aj iný skutkový stav ako dobrovoľne
nezamestnaný, prinesie aj potvrdenia týkajúce sa danej skutočnosti.
- Čestné prehlásenie, že bol a je dobrovoľne nezamestnaný a nemal iný
príjem ako ten, ktorý predložil na ŠR LF TUKE.
e) Ak rodič opatruje nejakú osobu:
- Potvrdenia z bodu 1.
- Rozhodnutie o priznaní, prípadne aj odobratí príspevku na opatrovanie –
máte mať doma - priniesť už spolu so žiadosťou,
- Potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyplácaní

príspevku za opatrovanie. Je to tabuľka za rok 2015 a 2016, kde sú
uvedené sumy podľa jednotlivých mesiacov + je tam napísané kto je
poberateľom a kto je osoba o ktorú sa stará poberateľ príspevku!!!
+ je potrebné vybaviť doklady podľa toho čo v roku 2015 a 2016 okrem
toho opatrovania robil... či bol pred alebo počas opatrovania aj
nezamestnaný, zamestnaný, živnostník, dôchodca, dobrovoľne
nezamestnaný, na materskej a podobne... teda z bodu 2.
napr.
rodič bol 1.1.2015 – 31.5.2016 – živnostník – SZČO
1.6.2016 – do podania žiadosti – je nezamestnaný a opatruje ZŤP
osobu, v tom prípade je potrebné doložiť:
= doklady z bodu 1. – tie ktoré prinesie každý bez výnimky + z bodu 3.) –
prinesie doklady po b) + c) + e) a ak má žiadateľ aj súrodencov, tak prinesie
aj doklady z bodu 5.
f) Ak je rodič invalidný, starobný dôchodca (-kyňa) alebo je vdovec(vdova):
- Prvé rozhodnutie o priznaní invalidného, starobného alebo vdovského
(vdoveckého) dôchodku ( toto rozhodnutie máte mať doma) – priniesť
spolu so žiadosťou,
- Rozhodnutie o poslednej valorizácii dôchodku (od 1.1. aktuálneho roka –
teda 2016), ( toto rozhodnutie máte mať doma) priniesť spolu so
žiadosťou,
- Potvrdenie o výške vyplatených dôchodkov za celý predchádzajúci
kalendárny rok aj za aktuálny rok ( toto potvrdenie vydáva sociálna
poisťovňa, ale je dosť možné že si budete, musieť poslať poštou žiadosť
do Bratislavy, na ústredie, lebo vám to na vašej pobočke pravdepodobne
nedajú. Viac informácií Vám poskytne Sociálna poisťovňa v mieste
Vášho bydliska. Nakoľko získanie takéhoto potvrdenia trvá 30 – 60 dní,
odporúčame Vám aby ste si to začali vybavovať už cez prázdniny! ),
- Úmrtný list manžela (manželky) – priniesť spolu so žiadosťou,
- + potvrdenia z iných vyššie uvedených bodov podľa toho, či v roku 2015
a 2016 boli rodičia aj zamestnaný, nezamestnaný, SZČO a podobne....

g ) Ak je rodič študenta na materskej dovolenke, alebo keď študentka
poberá materskú, alebo rodičovský príspevok
Od matky (alebo študentky) je potrebné doložiť:
- Rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o priznaní alebo aj odobratí
materskej – tieto rozhodnutia máte mať doma - priniesť spolu so
žiadosťou,
- Rozhodnutie z úradu práce sociálnych vecí a rodiny o priznaní alebo aj
odobratí rodičovského príspevku – tieto rozhodnutia máte mať doma priniesť spolu so žiadosťou,
- Potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyplatených
dávkach rodičovského príspevku za rok 2015 a 2016,
- Potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených dávkach materskej za
rok 2015 a 2016,
Ak matka/ študentka v roku 2015 a 2016 poberala aj materskú a aj
rodičovský príspevok, prinesie potvrdenia zo všetkých 4 bodov.
Ak matka pred začatím materskej (rodičovskej) počas roku 2015a 2016
pracovala, bola nezamestnaná, dôchodkyňa a podobne, prinesie aj
potvrdenia týkajúce sa týchto skutočností.
Od žiadateľkinho otca/ manžela prípadne druha študentky s ktorým má
študentka spoločné dieťa, je potrebné doložiť potvrdenia, podľa jeho
skutkového stavu – zamestnaný, nezamestnaný a podobne.
4. AK RODIČIA NEŽIJÚ V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI (SÚ
ROZVEDENÍ):
- sú potrebné potvrdenia uvedené v bode 3 od rodiča, ktorý nemá
súdom určenú vyživovaciu povinnosť, keď má súrodenca tak aj z bodu
5. a naviac ešte:
-Študenti, ktorých rodičia sa rozviedli počas štúdia na VŠ, budú musieť
dokazovať, že nebývajú v spoločnej domácnosti s rodičom, ktorý im platí
výživné, t.j. je potrebné potvrdenie o trvalom pobyte daného rodiča
a študenta!!!
- Rozhodnutie súdu o rozvode rodičov s vyznačením právoplatnosti
rozhodnutia – máte mať doma – priniesť spolu so žiadosťou,
- Rozhodnutie súdu o výživnom, a o poslednom zvýšení výživného
s vyznačením právoplatnosti rozhodnutia - máte mať doma – priniesť
spolu so žiadosťou,

- k rozsudkom zo súdu je potrebné doložiť čestné vyhlásenie rodiča, že
právoplatný rozsudok je posledný a výška výživného sa nezmenila.
-v prípade, že rodič študenta neplatí súdom určené výživné, študent danú
skutočnosť podloží úradne overeným čestným vyhlásením danej
skutočnosti, resp. inými úradnými dokladmi ako je napr. začatie trestného
stíhania voči takejto osobe.
5. AK SA POSUDZUJE SO ŽIADATEĽOM SÚRODENEC:
a) Ak už mal súrodenec 18 rokov –
- Potvrdenie z daňového úradu o podaní / nepodaní daňového priznania
za rok 2015 – toto musí priniesť aj keď nepracoval v roku 2015 ani v roku
2016,
- Potvrdenie o návšteve školy (vysokej alebo strednej),
- Súrodenci študujúci na VŠ v zahraničí – overený preklad potvrdenia o
návšteve školy do slovenského jazyka,
- Potvrdenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o tom, že
vysoká škola v zahraničí, kde študuje súrodenec je postavená na úroveň
VŠ u nás na Slovenku,
- Potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených dávkach sirotského
dôchodku za rok 2015 a 2016 – ak nemá jedného alebo oboch rodičov ,
- Prvé rozhodnutie o priznaní sirotského dôchodku ( toto rozhodnutie
má mať doma),
- Rozhodnutie o poslednej valorizácii dôchodku (od 1.1. aktuálneho roka),
( toto rozhodnutie má mať doma – priniesť spolu so žiadosťou),
- úmrtný list rodiča – priniesť spolu so žiadosťou,
- Ak nie je určené otcovstvo u súrodenca – doložiť rodný list súrodenca priniesť spolu so žiadosťou

Prosíme študentov aby k celému procesu vybavovania
sociálnych štipendií pristupovali zodpovedne
a disciplinovane.
Taktiež k všetkým originálom, ktoré predložíte, je potrebné doložiť
i kópie, aby originál mohol byť vrátený späť, napr. rozsudky súdu,
potvrdenie sociálnej poisťovne o valorizácii, atď.
Účastníkom konania je študent a nie jeho rodič. Preto
informácie o stave žiadosti a všetkých okolnostiach

týkajúcich sa procesu vybavovania bude ŠR LF TUKE
riešiť výhradne so študentom!!!
Študijný referát
LF TUKE

Viac informácií ohľadom sociálneho štipendia v AR 2016/2017 + kalkulačka:
http://studentskefinancie.sk/stipendium

