
Upozorňujeme na zmenu ohľadom štipendií:  

 

Všetci štipendisti, ktorí v súčasnej dobe v šk. roku 

2015/2016 poberajú štipendium a nezmenila sa ich finančná 

situácia musia na prehodnotenie výšky štipendia predložiť   

originál  Výpisu z klasifikácie za I. polrok (vysvedčenie).  

 Doklady potvrdzujúce oprávnenosť poberania  štipendia 

predložia len študenti:                                                                      

- ktorým sa zmenila situácia z hmotnej  núdze na životné 

minimum                                                                                              

- nový žiadatelia sociálneho štipendia.  

 Doklady, potvrdzujúce oprávnenosť poberania štipendia v druhom polroku musia mať februárový dátum.           

Štipendiá sa budú vyplácať  len prevodom na BÚ, nie v hotovosti. Preto je 

nutné, aby si študenti, ktorí budú poberať  štipendium otvorili študentský 

účet v ktorejkoľvek banke.  

1) V dôsledku hmotnej núdze, donesiete potvrdenie z Úradu práce – z odboru sociálnych vecí a rodiny, že 

rodina posudzovaná spolu so všetkými nezaopatrenými deťmi poberá dávky pomoci v hmotnej núdzi  

2) V dôsledku životného minima, donesiete príslušné potvrdenia: 

- Za rodičov, ktorí boli v roku 2015 zamestnaní potvrdenie od zamestnávateľa o výške čistého príjmu za 

kalendárny rok 2015 (formulár, ktorý dáte vyplniť zamestnávateľovi je k dispozícii v učtárni č. dverí 2). 

-Doklady o dávkach PN, OČR, materskej, rodičovských príspevkov, dávky v nezamestnanosti, dávky 

a príspevky v hmotnej núdzi, ktoré vyplácala Sociálna poisťovňa v roku 2015. Doniesť potvrdenie aj 

o tom, že neboli vyplatené žiadne dávky zo soc. poisťovne. 

- Potvrdenie o výške poberaných prídavkov na deti v roku 2015, Potvrdenie o poberaní prídavkov na 

deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

-Za nezamestnaných rodičov potvrdenie z Úradu práce, že tam boli evidovaní a že nemali vyplatené 

dávky v nezamestnanosti za rok 2015, alebo potvrdenie o vyplatených dávkach v nezamestnanosti za 

rok 2015. 

-Všetky rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške vdovských príspevkov, sirotských príspevkov na každé 

nezaopatrené dieťa, opatrovacích príspevkov, invalidných dôchodkov – dať si pozor, treba doniesť 



posledné aktuálne rozhodnutia. Dávky pestúnskej starostlivosti (hodnotí sa výška príspevkov za 

kalendárny rok 2015 spolu). Taktiež potvrdenia o vyplatených hore uvedených príspevkoch, dôchodkoch.  

- Rozhodnutia súdu, ktoré preukazujú aktuálnu výšku výživného.  

- Doklady z DÚ – Výpis na účely priznania soc. štipendia.   

-Potvrdenie o návšteve školy /ak má študent súrodenca/ 

- Ďalšie doklady na priznanie štipendia – rozhodnutie o náhradnej starostlivosti, úmrtný list, doklad o tom, 

že osoba je nezvestná a pod.  

UPOZORNENIE: 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE – nie je doklad, ktorý by bol braný do úvahy pri posudzovaní nároku na 

štipendium. 

Ak je jeden z rodičov študenta DOBROVOĽNE NZAMESTNANÝ /platí si odvody/, študent nemá nárok na 

štipendium  

3) Výška štipendia bude stanovená podľa prospechu v prvom polroku školského roku 2015/2016, preto 

treba priniesť  originál Výpisu z klasifikácie za I. polrok (vysvedčenie). 

Žiadame, aby ste všetky požadované doklady priniesli najneskôr do 25.02.2016 priamo do učtárne             

č. dverí 2.  Je nutné priniesť všetky doklady, v prípade nekompletného odovzdania dokladov Vám 

nebudeme môcť priznať štipendium. V prípade ak kompletne nespracujeme podklady do 26.02.2016, 

nebudeme Vám môcť prideliť štipendium za mesiac február 2016, prípadne ani za ďalšie mesiace. 

 

Ďakujem Krajčiová 


