
 

POŽADOVANÉ       PRÍLOHY  - zoznam  príloh 
  
 
 
Žiadateľ doloží  
 
- daňové priznanie  
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov, ktoré sa nachádzajú v žiadosti o SŠ. 
 
Žiadateľ sa posudzuje samostatne ak  
mu bolo priznané výživné pred nástupom na vysokú školu  

     žiadateľ doloží (súdne rozhodnutie o priznaní výživného) 
 
žiadateľ má odlišné bydlisko ako jeho rodičia 
 žiadateľ doloží doklad z obecného úradu, že študent nebýva s rodičmi , 
 
 má dostatočný príjem (okrem darov) na hradenie svojich životných nákladov (v súčasnosti ide 
 o   sumu  cca   nad 2400,.eur   
  
 dokáže zdokladovať potrebné výdavky (napr. účty za plyn ,za elektrinu, odvoz smeti a pod. 
 
Rodičia 
 
1. Zamestnaný rodič doloží:  

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (RZPD) vystavené zamestnávateľom, alebo potvrdením 
 daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za predchádzajúci rok, ak si rodič 
 podával daňové priznanie sám  

 potvrdenie zamestnávateľa o výplate náhrady mzdy počas dočasnej pracovnej neschopnosti 
 za predchádzajúci rok 

 potvrdenie sociálnej poisťovne o poskytnutí/neposkytnutí nemocenského za predchádzajúci rok 
 
2. Rodič SZČO doloží:  

 Potvrdenie daňového úradu o podaní daňového priznania  za predchádzajúci rok  
 potvrdenie sociálnej poisťovne o poskytnutí/neposkytnutí nemocenského za predchádzajúci 

  rok 
 
3. Rodič bez zdaniteľného príjmu doloží:  

 Potvrdenie daňového úradu o nepodaní daňového priznania za predchádzajúci rok 
 
4. Rodič poberajúci akýkoľvek druh dôchodku:  

 od vyplácajúcej organizácie (SocPoist alebo MV SR alebo MO SR) potvrdenie o vyplácanom  
 dôchodku za celý rok (ak rodič pracuje) + doklady podľa bodu 1 
 

 od vyplácajúcej organizácie (SocPoist alebo MV SR alebo MO SR) rozhodnutie o výške priznaného 
 dôchodku 
 
5. Matka žiadateľa, žiadateľka na MD alebo RD:  

 potvrdenie zo SocPoist o výplate príslušného príspevku za  predchádzajúci rok, ak bol príspevok 
 poskytovaný  

 ak začala matka alebo žiadateľka poberať materský príspevok v roku 2014, potvrdenie o výške 
 príspevku pozn,: opäť musí  doložiť potvrdenie zo SocPoist  

 vždy však musí doložiť potvrdenie z Daňového úradu (DÚ)  



 
6. Rodič nezamestnaný, poberajúci dávku v nezamestnanosti (DvN) aktuálne doloží:  

 potvrdenie z Úradu práce o evidencii  
 potvrdenie o priznaní dávky v nezamestnanosti (rozhodnutie SocPoist), 

     prípadne ak poberá dôchodok,  tak doklady o poberaní dôchodku 
 Dobrovoľne  nezamestnaný rodič 
- potvrdenie zo Zdravotnej poisťovne, že rodič je  samoplatca 
 
7. Rodič stále nezamestnaný po podpornej dobe (bez prerušenia - súvislo) doloží:  

 potvrdenie SocPoist o evidencii na Úrade práce v evidencii nezamestnaných  
 potvrdenie o poskytovaných dávkach v nezamestnanosti  
 potvrdenie z DÚ o podaní/nepodaní daňového priznania za predchádzajúci rok 

 
8. Rodič v čase podania žiadosti o SŠ je sústavne viac ako 4 mesiace PN doloží:  

 rozhodnutie SocPoist o priznaní nemocenského s dennou dávkou nemocenského za posledné  
 4 mesiace  
 
9. Rodič poberajúci Dávku v hmotnej núdzi predkladá potvrdenie o jej vyplácaní v mesiaci, 
 pred podaním žiadosti o SŠ      
 okrem tohto potvrdenia študent nepredkladá žiadne iné doklady o príjme v rodine  
 
10. Rodičia sú rozvedení:  

 potvrdenia o príjme dokladá ten z rodičov, komu študent bol zverený  
 študent dokladuje výživné od rodiča, ktorému bolo stanovené výživné aj keď stanovené výživné 

 neplatí 
 ak je podané trestné oznámenie pre neplnenie si vyživovacej povinnosti rodiča, treba doložiť kópiu 

 oznámenia, príp. iné z tohto faktu vyplývajúce dokumenty  
 
11. Rodič  žiadateľa sa stará o ťažko zdravotne postihnutého  

 doloží potvrdenie o poskytovaní príspevku za opatrovanie  
 doklad z daňového úradu o nepodaní daňového priznania, resp. od zamestnávateľa, že nepodal ročné 

 zúčtovanie 
 
Súrodenci 
 
Vlastní aj nevlastní súrodenci  

 potvrdenie o poskytovaní prídavkov na deti  
 potvrdenie o štúdiu zo školy súrodenca  
 v prípade súrodenca, ktorý študuje v zahraničí potvrdenie z MŠ SR o rovnocennosti školy  
 u súrodencov mladších ako 6 rokov kópiu rodného listu 
 u súrodencov vysokoškolákov potvrdenie z daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania 

 
Manžel žiadateľa 

  doložiť sobášny list;  
 partner sa posudzuje iba vtedy, ak neštuduje ( zamestnaný, nezamestnaný) a nemá vyživovaciu 

povinnosť voči žiadateľovi - je potrebné doložiť doklady o príjme ( viď nižšie)  
 ak je partner študentom, každý z manželov sa posudzuje so svojimi rodičmi, pokiaľ nemajú deti 

- je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu manžela/manželky  
 ak majú študenti – manželia deti, každý z manželov - študentov sa posudzuje samostatne so 

svojimi deťmi - je potrebné doložiť kópiu rodného listu dieťaťa  
 
 
 



Žiadateľ je sirota(polosirota)  
 dokladuje sa úmrtným listom rodičov(rodiča) a rodným listom žiadateľa  

 priznaným pozostalostných dôchodkov 
 
Dieťa žiadateľa 
 
 Žiadateľ doloží rodný list dieťaťa, príp. rozsudok o rozvode, výživnom 


