Poučenie o predkladaní dokladov potrebných k posúdeniu
nároku na sociálne štipendium pre študentov PF UPJŠ
Za žiadateľa:
 potvrdenie príslušného daňového úradu o podaní, resp. nepodaní daňového priznania za
predchádzajúci kalendárny rok
 potvrdenie o poberaní, resp. nepoberaní sociálneho štipendia počas predchádzajúceho štúdia
rovnakom stupni štúdia na inej vysokej škole v SR (ak študent také absolvoval)
 čestné prehlásenie o vzdialenosti miesta trvalého pobytu študenta od miesta sídla vysokej školy
 poberateľ dôchodku – invalidného, sirotského – potvrdenie o výške poberaného dôchodku
v predchádzajúcom kalendárnom roku (vo forme Potvrdenia o výške dôchodkových dávok zo
Sociálnej poisťovne), resp. potvrdenie o výške dôchodku v predchádzajúcom mesiaci, ak ho
začal poberať v tomto alebo predchádzajúcom kalendárnom roku
 ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od niektorého z rodičov (ak sú rodičia rozvedení)
rozhodnutie súdu o výške výživného (nestačí čestné prehlásenie rodiča)
Za spoločne posudzované osoby:
 rodičov, manžela, manželku (ak nie sú nezaopatrené deti)
 ročné zúčtovanie preddavkov na daň od zamestnávateľa alebo výpis z daňového priznania
za predchádzajúci kalendárny rok spolu s potvrdením o výplate náhrady príjmu pri doč. prac.
nesch. od zamestnávateľa a nemocenských dávok od Sociálnej poisťovne
 poberateľ starobného, výsluhového, invalidného a invalidného výsluhového dôchodku,
materského alebo rodičovského príspevku predloží potvrdenie o celkovej výške poberaného
dôchodku, resp. príspevku v predchádzajúcom kalendárnom roku (vo forme Potvrdenia
o výške dôchodkových dávok zo Sociálnej poisťovne)
 ak spoločne posudzovaná osoba začala poberať niektorý z vyššie spomínaných dôchodkov
v tomto alebo predchádzajúcom kalendárnom roku, predloží rozhodnutie o priznaní dôchodku,
rozhodnutie o aktuálnej výške dôchodku a súčasne predloží čestné prehlásenie, že po dobu
troch mesiacov pred podaním žiadosti nemala iný príjem
 ak spoločne posudzovaná osoba začala poberať vdovský alebo vdovecký dôchodok v tomto
alebo predchádzajúcom kalendárnom roku, predloží kópiu rozhodnutia o priznaní dôchodku
a potvrdenie o výške dôchodku v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci
- uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce, ktorému skončilo podporné obdobie (v
súčasnosti nepoberá dávku v nezamestnanosti) predloží potvrdenie o evidencii na úrade práce,
potvrdenie o vyplatených dávkach za rok, keď začala evidencia na úrade práce a potvrdenie
o tom, že už nie je nárok na dávku v nezamestnanosti.
 ak spoločne posudzovaná osoba poberala v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa
podáva žiadosť dávku v nezamestnanosti, predloží potvrdenie o jej aktuálnej výške
 ak je spoločne posudzovaná osoba ku dňu podania žiadosti súvisle, najmenej štyri mesiace
dočasne práceneschopná, predloží potvrdenie o výške denného nemocenského
 poberatelia dávok v hmotnej núdzi predložia potvrdenie o poberaní takejto dávky
v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci
 potvrdenie o poberaní prídavkov na deti v tomto kalendárnom roku v prípade, ak nie je
nezaopatrenosť detí doložená iným dokladom (potvrdenie o návšteve školy)
 ak je spoločne posudzovanou osobou osoba ZŤP, predloží sa kópia preukazu ZŤP
 súrodencov
 potvrdenie o návšteve školy (ZŠ, SŠ, VŠ)
 študent VŠ predloží čestné prehlásenie o vzdialenosti miesta trvalého pobytu od miesta sídla
vysokej školy
 u súrodencov starších ako 18 rokov predloží potvrdenie daňového úradu o podaní, resp.
nepodaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok.
 nezaopatrené dieťa žiadateľa
 kópia rodného listu
Fakulta si vyhradzuje právo na vyžiadanie ďalších materiálov, ktoré nie sú spomenuté v tomto poučení
ak to bude potrebné pre posúdenie nároku na sociálne štipendium podľa Vyhlášky MŠ č. 102/2006
Z.z. v znení neskorších predpisov.

