POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM
Študent si vyzdvihne žiadosť na referáte sociálnych štipendií, jej súčasťou je informácia o
potrebných dokladoch, ktoré tvoria prílohu k žiadosti o sociálne štipendium potvrdzujúce okruh
spoločne posudzovaných osôb, v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa a doklady
preukazujúce príjem okruhu spoločne posudzovaných osôb. Kompletne vyplnenú žiadosť so
všetkými prílohami odovzdá osobne po zápise na referáte sociálnych štipendií resp. pošle
poštou na adresu:
Žilinská univerzita v Žiline
referát sociálnych štipendií
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Sociálne štipendiá na ak. rok 2017/2018
Podmienky priznávania sociálneho štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje:










§ 96 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. o priznávaní
sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení účinnom od 1. septembra 2014
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 396/2008
Z.z., z 19. septembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom
vysokých škôl účinná od 1. januára 2009
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 227/2012
Z.z., z 26. júla 2012, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom
vysokých škôl účinná od 1. septembra 2012
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 235/2013
Z.z., zo dňa 20. augusta 2013, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom
vysokých škôl účinná od 1. septembra 2013
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 157/2014
Z.z., zo dňa 5. júna 2014, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom
vysokých škôl účinná od 1. septembra 2014

Nárok na sociálne štipendium majú študenti dennej formy štúdia študijných programov prvých
dvoch stupňov a študijných programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorí
majú trvalý pobyt v Slovenskej republike.
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; na účely
tohto odseku sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods.3 zákona
o VŠ považujú za štúdium v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky
štúdia za štúdium v študijnom programe druhého stupňa, pričom štvrtý rok štúdia v
študijnom programe podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ je na účely tohto odseku
považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky
štúdia primerane; doba, počas ktorej študent poberal v príslušnom roku štúdia sociálne
štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor,
ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
ktorý študuje externou formou štúdia.

Určenie nároku na sociálne štipendium
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 zo súm životného minima. Výška sociálneho štipendia je
naviazaná na sumy životného minima, ktoré sa každoročne upravujú k dátumu 1.7.
Životné minimum od 1.7.2017:




199,48 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
139,16 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
91,06 € mesačne, ak ide o nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

Minimálna výška sociálneho štipendia je 10.- €.
Maximálna výška sociálneho štipendia študenta študujúceho v mieste trvalého bydliska (okruh
do 29 km od sídla VŠ) je 230.-€.
Maximálna výška sociálneho štipendia študenta študujúceho mimo miesta trvalého bydliska
(okruh od 30 km od sídla VŠ) je 275.-€.
Výplata sociálneho štipendia
Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná čiastka vyplácaná počas
jedného akademického roka od 1.9.2017 do 30.6.2018 alebo jeho časti, najneskôr desiaty
deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike,
ktorého číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia. Štipendium sa
priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná do konca
mesiaca jún príslušného akademického roka. Študentovi, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a
je obojstranná sirota alebo je polosirota a od žijúceho rodiča má určený rozsah vyživovacej
povinnosti, sa priznáva sociálne štipendium aj na mesiace júl a august.
Lehota pre rozhodnutie
podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2004 o správnom konaní správny orgán, t. j. vysoká škola
rozhodne vo veci priznania sociálneho štipendia bezodkladne v prípade, že žiadateľ doložil
všetky potrebné doklady. V ostatných prípadoch je vysoká škola povinná rozhodnúť do 30 dní
od podania žiadosti; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.
Sociálne štipendiá sa vyplácajú len študentom, ktorí majú právoplatné a vykonateľné
rozhodnutia o priznaní sociálneho štipendia.
Rozhodnutie je právoplatné dňom jeho prevzatia žiadateľom.
Rozhodnutie je vykonateľné:



dňom jeho prevzatia žiadateľom, ak žiadateľ rozhodnutie prevezme osobne a na jeho
kópiu uvedie, že sa vzdáva nároku na odvolanie,
po uplynutí lehoty na odvolanie, t. j. 15 dní od nasledujúceho dňa po dni, v ktorom si
žiadateľ rozhodnutie prevzal, ak bolo rozhodnutie zaslané poštou a žiadateľ sa
neodvolal.

Ak v priebehu akademického roka nastali v okruhu spoločne posudzovaných osôb 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.

Žiadateľ, ktorý podá žiadosť o sociálne štipendium až v mesiaci január 2018 alebo neskôr,
musí už predložiť príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok,
t. j. rok 2017.
Každá žiadosť o sociálne štipendium musí povinne obsahovať nasledovné doklady:







Výpis /potvrdenie z daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za
rok 2016 za všetky spoločne posudzované osoby nad 18 rokov (vrátane žiadateľa)
aktuálne potvrdenie o návšteve školy všetkých súrodencov, vrátane žiadateľa
(nesmie byť staršie ako 30 dní)
potvrdenie o trvalom pobyte všetkých spoločne posudzovaných osôb (čestné
vyhlásenie)
aktuálne potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku
na všetky nezaopatrené deti z okruhu spoločne posudzovaných osôb (žiadateľ,
súrodenci, prípadne deti žiadateľa),
potvrdenie o nemocenských dávkach vyplatených sociálnou poisťovňou za rok
2016 za všetky spoločne posudzované osoby nad 18 rokov (vrátane žiadateľa).

Ďalšie doklady:






















ročné zúčtovanie preddavkov na daň za kalendárny rok 2016,
potvrdenie o poberaní/nepoberaní nemocenských dávok od zamestnávateľa a
potvrdenie o nemocenských dávkach vyplatených sociálnou poisťovňou za
kalendárny rok 2016 (PN 10 dní vypláca zamestnávateľ, ďalšie dni sociálna
poisťovňa, sociálna poisťovňa vypláca peňažné dávky za ošetrovanie člena rodiny),
rozhodnutie o priznaní nemocenských dávok, potvrdenie o trvaní PN v čase
podania žiadosti (osoba, ktorá je ku dňu podania žiadosti súvisle, najmenej 4 mesiace
PN a sú jej poskytované naďalej nemocenské dávky),
výpis zo sociálnej poisťovne o výške vyplatených dôchodkov za kalendárny rok 2016
(starobný, invalidný, vdovský, sirotský, výsluhový dôchodok). Ak bol dôchodok priznaný
v roku 2017, je potrebné predložiť výmer o priznaní dôchodku zo sociálnej poisťovne
+ čestné vyhlásenie, že najmenej počas 3 mesiacov pred podaním žiadosti nemala iný
príjem,
čestné vyhlásenie spoločne posudzovanej osoby, ktorá začala poberať dôchodok,
materské alebo rodičovský príspevok v roku 2017 alebo 2016 a najmenej počas troch
mesiacov pred posudzovaním nároku na sociálne štipendium nemala iné príjmy,
potvrdenie z Úradu práce o dobe trvania evidencie,
potvrdenie o výške dávky v nezamestnanosti zo sociálnej poisťovne za rok 2016, ak v
čase podania žiadosti o sociálne štipendium spoločne posudzovaná osoba poberá
dávku v nezamestnanosti treba predložiť potvrdenie o dobe a výške v roku 2017.
Sociálne štipendium sa potom priznáva iba na päť kalendárnych mesiacov. Po tomto
období môže študent opätovne požiadať o sociálne štipendium, pričom musí predložiť
najmä príjmy svojich rodičov za predchádzajúci kalendárny rok,
potvrdenie z Úradu práce o dávkach v hmotnej núdzi za kalendárny rok 2016, ak
poberá spoločne posudzovaná osoba dávku v hmotnej núdzi v čase podania žiadosti
o sociálne štipendium, treba predložiť potvrdenie o dobe a výške v roku 2017,
potvrdenie z Úradu práce o výške príspevku za opatrovanie, resp. rodičovského
príspevku za rok 2016, resp. 2017,
potvrdenie z príslušnej zdravotnej poisťovne o jej evidencii ako osoba dobrovoľne
nezamestnaná v roku 2016 spolu s čestným prehlásením o uvedenej skutočnosti,
rozsudok o rozvode a výške upravenej vyživovacej povinnosti od rodiča- kópia +
originál k nahliadnutiu, resp. potvrdenie z príslušného okresného súdu o aktuálnej
výške výživného, pokiaľ výživné upravené nebolo, doložiť potvrdenie z príslušného
okresného súdu, že konanie vo veci výživného neprebehlo, neprebieha.
preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby (overená fotokópia),
sobášny list, úmrtný list, rodný list, resp. ďalšie doklady potrebné na účely posúdenia
nároku žiadateľa na sociálne štipendium a jeho výšku,
potvrdenie inej vysokej školy o poberaní/nepoberaní sociálneho štipendia žiadateľom
v predchádzajúcich akademických rokoch, prípadne čestné vyhlásenie žiadateľa o
poberaní (nepoberaní sociálneho štipendia na inej fakulte) vysokej škole.



iné vyžiadané prílohy.

Pri predkladaní žiadosti o sociálne štipendium musia byť priložené originálne
doklady, resp. overené fotokópie. Zamestnanec referátu môže vyžiadať od žiadateľa aj
ďalšie dokumenty o ňom či o spoločne posudzovaných osobách. Žiadateľ je povinný predložiť
dodatočne požadované podklady v čase určenom univerzitou, inak môže univerzita prerušiť
alebo zastaviť konanie o priznaní sociálneho štipendia žiadateľovi.
Účastníkom konania je študent a nie jeho rodič. Preto informácie o stave žiadosti a
všetkých okolnostiach týkajúcich sa procesu vybavovania bude UNIZA riešiť výhradne
so študentom !!!

