
Adresát (vyplní žiadateľ/ka - študent/ka)

 Názov VŠ:    KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU,  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Žiadateľ (vyplní žiadateľ/ka - študent/ka)

Meno a priezvisko

Študijný program Dennou formou

Ročník Stupeň prvý druhý *Nadštandardné štúdium: nie

*Súčasne študujem dennou formou na inej VŠ alebo inej fakulte KU: nie

Dátum narodenia  Vek  Rodné číslo /

Adresa trvalého pobytu

Ulica,č.d.   Rod. stav

PSČ Obec

* Cest. vzdialenosť medzi miestom trvalého pobytu a sídlom školy (najkratšia)

 ŽSR SAD

Informácia o predchádzajúcom štúdiu žiadateľa 

Vysoká škola Fakulta

Študijný program/odbor *Stupeň: prvý druhý

Ak. rok zápisu  Počet rokov na VŠ *Forma štúdia: denná externá

Získaný titul  Prerušenie štúdia  Ukončenie štúdia

Spôsob poskytovania sociálneho štipendia – prevodom na tuzemský bankový účet, ktorého IBAN je:

S K

kód banky predčíslie číslo účtu

Informácie o podaní  Potvrdenie o štúdiu na VŠ 

     * hodiace sa  označte X

Poprad

Zastavenie konania

1. spis

2. spis

dátum

Ukončenie prerušenia 

konania

Výzva na doplnenie 

žiadosti

Číslo študenta

Žiadosť prijatá

Žiadosť o priznanie / prehodnotenie sociálneho štipendia v ak. roku 2016/17               
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Levoča

Košice

Spišské Podhradie

Filozofická

Pedagogická 

Zdravotníctva

Teologická

Ružomberok

     

dátum, pečiatka  a podpis  št. oddelenia

Číslo rozhodnutia 

(priznané, nepriznané)

.....................................................................   

Podpis referenta pre sociálne štipendiá

 Do 30 km

mesiac/rok (MM/RRRR) mesiac/rok (MM/RRRR)

Nad 30 km km

Konanie prerušené

áno

áno

km

E- mail (píšte čitateľne, 

rozlišujte malé a veľké písmená)

Telefónne číslo (uveďte 

čísla, ktoré používate)

v zmysle vyhlášky  č.102/2006 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky  
o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška")  



do 30 km nad 30 km

1.
Žiadateľ/ka    

(študent/ka)

2.
Otec                           

(alebo manžel matky)

3.
Matka                                      

(alebo manželka otca)

4.
Manžel/ka študenta           

(alebo druh/družka)

5.
Súrodenci                                       

(alebo deti žiadateľa)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

0

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Okruh spoločne posudzovaných osôb a ich príjmy - vyplní žiadateľ/ka

Spoločne posudz.osoby          
(otec, matka, manžel/ka, 

súrodenci, deti)

Meno a priezvisko
Dátum 

narod.

Nezaop. 

dieťa 

áno/nie * 
 K

ó
d

 

š
tú

d
ia

 

n
a

 V
Š

Vzdialenosť trvalého 

bydliska od VŠ
Preukaz 

ZŤP 

áno/nie

Ak je spoločne posudzovaná osoba ku dňu podania žiadosti súvisle najmenej 4 mesiace dočasne pracovne neschopná, doloží potvrdenie o výške 

denného nemocenského zo Sociálnej poisťovne (rozhodnutie zo sociálnej poisťovne)

Potvrdenie o dobe evidencie (celá evidencia) z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a dávky v nezamestnanosti (od začiatku evidencie na 

ÚPSVaR)  spolu s potvrdením o výplate dávok nemocenského poistenia zo Soc. poisťovne (od 1. januára minulého roka doteraz)

Potvrdenie o  soc. dávkach – v hmotnej núdzi, prísp. za opatrovanie, náhradná starostlivosť, rodičovský prísp. z  Úradu práce soc. vecí a 

rodiny  a materská dovolenka zo Soc. poisťovne (od 1. januára minulého roka doteraz alebo aktuálny, ak bol poskytnutý v danom mesiaci, v 

ktorom si študent podal žiadosť o sociálne štipendium)

Ak je rodič (manžel/ka) žiadateľa dobrovoľne nezamestnaný, žiadateľ o tejto skutočnosti predloží čestné vyhlásenie rodiča (manžela/ky)  a predloží 

potvrdenie o dobrovoľnej nezamestnanosti ("Priebeh poistiek poistenca" ) zo zdravotnej poisťovne

Potvrdenie o výške dôchodku (starobný, invalidný, výsluhový, sirotský, vdovský a i.) zo Sociálnej poisťovne za celý minulý rok. Ak bol  dôchodok 

priznaný v tomto alebo minulom roku, tak aj rozhodnutie o priznaní dôchodku a aktuálnu výšku dôchodku. Pokiaľ nie je doklad o 

pozostalostných dôchodkoch, treba doložiť kópiu úmrtného listu

  ZOZNAM PRÍLOH K ŽIADOSTI  - Predložené dokumenty musia byť originály alebo overené kópie

Potvrdenie o poberaní prídavkov na deti z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (aktuálne - menovite)

  *  Kód štúdia  na VŠ:

 - neštuduje na VŠ                         

 - študuje na VŠ v mieste trvalého pobytu dennou formou - do 30 km

Potvrdenie o návšteve školy všetkých súrodencov  ZŠ, SŠ, VŠ   (aktuálne)

 - študuje na VŠ mimo miesta trvalého pobytu dennou formou - nad 30 km

 - študuje na VŠ v zahraničí dennou formou       

 - študuje externou formou štúdia

Posledný právoplatný rozsudok o rozvode a výške upravenej vyživov. povinnosti (od rodiča, manžela/ky) zo súdu – overená fotokópia 

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

                                                                                      Podpis žiadateľa/ky       ...............................................................................

Výpis z „Daňového priznania” z daňového úradu, alebo „Ročné zúčt. preddavkov na daň” od zamestnávateľa  (za minulý rok)

Potvrdenie od zamestnávateľa  o poskytnutej náhrade príjmu pri dočasnej práceneschopnosti  (prvých 10 dní  potvrdí zamestnávateľ na 

„Ročnom zúčt. preddavkov na daň“) za minulý rok a o nemocenských dávkach zo  Soc. poisťovne  (od 1. januára minulého roka doteraz)

Potvrdenie o príjme  študenta a jeho nezaopatrených súrodencov nad 18 rokov t.j. „Výpis z daň. priznania” z daňového úradu , alebo „Ročné 

zúčtovanie preddavkov na daň”, alebo „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti” od zamestnávateľa  za minulý rok

Žiadam o priznanie sociálneho štipendia 

Týmto čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti a jej prílohách sú pravdivé a som si vedomý/á právnych 

následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov (subvenčný podvod podľa § 225 trestného zákona).

Preukaz zdravotne ťažko postihnutej osoby (overená fotokópia)
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Vzťah:  Titul, meno a priezvisko Podpis dotknutých osôb

1. Žiadateľ ..................................................... ................................................

2. .......................... ..................................................... ................................................

3. .......................... ..................................................... ................................................

4. .......................... ..................................................... ................................................

5. .......................... ..................................................... ................................................

6. .......................... ..................................................... ................................................

7. .......................... ..................................................... ................................................

8. .......................... ..................................................... ................................................

  a)......................................................................................................................................................................................

  b)......................................................................................................................................................................................

  g) dieťa / deti manžela môjho rodiča (nevlastný súrodenec):                                                       áno (počet ..........) – nie

(1) názov študijného programu; (2) vysokú školu; (3) fakultu; (4) stupeň štúdia; (5) akademický rok, v ktorom mi bolo 

sociálne štipendium poskytnuté aspoň v jednom mesiaci, (6) rok zápisu na štúdium v uvedenom študijnom programe 
2)

:

  Ak mi v priebehu predchádzajúceho štúdia bolo poskytované sociálne štipendium, uvádzam: 

      formou) – len nezaopatrené deti:............................................................................................... 

3)
 za študujúceho mimo miesta trvalého pobytu sa považuje študent, a) ktorého miesto sídla VŠ, na ktorej študent študuje, alebo miesto jej 

pracoviska mimo jej sídla, na ktorom sa uskutočňuje jeho štúdium, je mimo miesta trvalého pobytu študenta a b) najkratšia cestovná vzdialenosť 

verejnou pravidelnou autobusovou dopravou alebo verejnou osobnou dopravou na dráhe medzi týmito miestami je 30 km a viac

  c)......................................................................................................................................................................................

  a) v mieste trvalého pobytu (do 30 km): ......................................................................................

  b) mimo miesta trvalého pobytu
3)

 (aspoň 30 km): .......................................................................

  V okruhu spoločne posudz. osôb sa nachádzajú ťažko zdravotne postihnuté osoby: áno (počet ..........) – nie ¹⁾

  Počet študentov na vysokej škole v dennej forme štúdia v okruhu spoločne posudzovaných osôb (okrem mňa):

  e) druhý rodič môjho nezaopatreného dieťaťa (nie je mojim manželom):                                    áno – nie

  f) manžel môjho rodiča (nevlastný rodič):                                                                                     áno – nie

  d) moje nezaopatrené dieťa / deti:                                                                                                áno (počet ..........) – nie

2)
 napr.: Biologia, UK, PríF, 1., 2008/2009, 2009

1)
 nehodiace sa škrtnúť

  c) v zahraničí (štúdium postavené rozhodnutím Ministerstvo školstva SR na úroveň štúdia na vysokej škole dennou 

  Vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov  (vyplní žiadateľ/ka)

Svojimi podpismi (žiadateľ, otec, matka, manžel/ka, súrodenci a deti nad 18 rokov) vyjadrujeme súhlas so 

spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti  a jej prílohách na účely posúdenia nároku žiadateľa na 

priznanie sociálneho štipendia a na jeho poskytovanie vysokou školou podľa osobitných predpisov.

   Informácie o  spoločne posudzovaných osobách
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  a) rodič / rodičia:                                                                      otec:   áno – nie             matka:   áno – nie

  b) súrodenec / súrodenci:                                                                                                             áno (počet ..........) – nie

  c) manžel:                                                                                                                                     áno – nie

  V domácnosti so mnou žijú
1)

:
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Rozhodujúci príjem ( vyhláška č. 102/2006 Z.z. § 2) a okruh spoločne posudzovaných osôb (vyhláška č. 102/2006 Z.z. § 3):

  Úradné záznamy (vyplní vysoká škola)

  Suma životného minima: €

počet osôb

 žm1 x = /

*žm2 x = /

 žm3 x = /

Spolu = /

Prepočítaný  počet študentov:

koeficient počet študentov

  p1 - v mieste trv. pobytu 1     x =

  p2 - mimo trv. pobytu 1,2   x =

  p3 - v zahraničí 1,2   x =

pp =

  Určenie hranice príjmu:

  Zvýšenie sumy životného minima: pp x *žm2

€ 138,19

  Hranica príjmu: žm + pp x *žm2

€ 138,19

  Základ pre výšku sociálneho štipendia:

Ak RP<žm: Ak RP>=žm:

  Poznámky:

138,19

90,42

  =               /

· Občianský zákoník 

  Súvisiace predpisy:

· Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení z. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (§ 3, § 4 ods.5 písm. a))

· Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

· Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov § 9

· Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave a dráhach v znení zákona č. 432/2013 Z.z. O živnostenskom podnikaní (živnostenský z.) v znení neskorších 

predpisov (§ 2a ods.2)

· Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (§ 51).

  Priznané sociálne štipendium

· Zákon č. 601/2003 Z.z.o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 2 písm. a), b), § 4 ods.1,2 a 3  

· Zákon č. 599/2003 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zák. v znení neskorších predp. (§ 4 ods. 3 písm.d) až g), i) až q) a s) 

až u) zákona č. 417/2013 Z.z o pomoci v hmotnej núdzia o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 9 ods. 3)

· Zákon č. 595/2003 Z.z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. c)) 

€ 

· Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

· Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. neskorších predpisov

· Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a o doplnení niektorých zákonov   v znení neskorších predpisov

 Σ žm

  =               /

· Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Od (mesiac / rok)  

€

198,09

žm2+žm3
žm− RP

žm
pp

RPHP 
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