Zoznam dokladov potrebných k žiadosti o sociálne štipendium
(doložiť len doklady označené krúžkom)
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Potvrdenie o poberaní prídavku na študenta (žiadateľa a jeho súrodencov) za 2013 a 2014 + na koho sa poberá.
Vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ,,úrad práce“)
Potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa žiadateľa z úradu práce za rok 2013 a 2014 + na koho sa poberá
Potvrdenie o návšteve školy žiadateľa
Potvrdenie o návšteve školy súrodencov žiadateľa .............ks.
Potvrdenie o trvalom pobyte žiadateľa a osôb s ním žijúcich v spoločnej domácnosti. Vydáva obecný/mestský úrad v mieste bydliska
Rozsudok o rozvode rodičov
Rozsudok o výške výživného
Sobášny list žiadateľa
Sobášny list rodiča (ak sa rodič sobášil 2. krát)
Rodný list žiadateľa, súrodencov a detí žiadateľa – (vybaviť len na výzvu VŠBM)
Úmrtný list
Preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby a lekársky posudok obsahujúci mieru funkčnej poruchy
Potvrdenie zo SAD, alebo ŽSR o počte km z miesta bydliska do sídla školy
Potvrdenie o predchádzajúcom štúdiu a poberaní/nepoberaní soc. štipendia na inej vysokej škole
Nájomná zmluva a list vlastníctva – nehnuteľnosti
Potvrdenie o poberaní / nepoberaní daňového bonusu rodičmi
Potvrdenie z Ministerstva školstva o tom, že štúdium na danej vysokej škole súrodenca v zahraničí je rovnocenné štúdiu na vysokej
škole u nás na Slovenku – pýtať písomne Ministerstvo školstva
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň od zamestnávateľa rodiča za rok 2013 od ......................................................................................
Potvrdenie/Výpis o podaní, alebo nepodaní daňového priznania z daňového úradu za r. 2013 od .............................................................
Potvrdenie zamestnávateľa o vyplatených náhradách príjmu pri dočasnej práceneschopnosti za 2013 a 2014 od .....................................
Potvrdenie o vyplatených nemocenských dávkach zo sociálnej poisťovne za 2013 a 2014 od ...................................................................
Potvrdenie o dobe evidencie rodičov z úradu práce od ................................................................................................................................
Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi z úradu práce, za rok 2013 a 2014 od .................................................................................
Potvrdenie o vyplácaní dávky v nezamestnanosti zo sociálnej poisťovne za 2013 a 2014 / od začiatku aktuálnej evidencie od ..................
Potvrdenie úradu práce o vyplatených dávkach peňažného príspevku na opatrovanie za rok 2013 a 2014 od ...........................................
Potvrdenie úradu práce o vyplácaní rodičovského príspevku za r. 2013 a 2014 od ....................................................................................
Potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených dávkach materskej dávky za 2013 a 2014 od ................................................................
Potvrdenie úradu práce o vyplácaní príspevku náhradnému rodičovi za 2013 a 2014 od ...........................................................................
Potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených dávkach dôchodku za 2013 a 2014 od ..........................................................................
Potvrdenie o vyplatených dávkach renty za rok 2013 a 2014 od .................................................................................................................
Potvrdenie sociálnej poisťovne o plnení si odvodových povinností u dobrovoľne nezamestnaných 2013a2014 od .................................
Potvrdenie zdravotnej poisťovne o tom, kto uhrádzal povinné zdravotné poistenie za rok 2013 a 2014 od ..............................................

Rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o priznaní/nepriznaní/odobratí dávky v nezamestnanosti od ............................................................
Rozhodnutie z úradu práce o priznaní/nepriznaní/odobratí dávky v hmotnej núdzi od ..............................................................................
Rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o priznaní/nepriznaní/odobratí /nemocenských dávok od ................................................................
Rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o priznaní/nepriznaní/odobratí /valorizácií dôchodku od .................................................................
Rozhodnutie úradu práce o priznaní/nepriznaní/odobratí peňažného príspevku na opatrovanie a kompenzáciu zvýšených
výdavkov pri ZŤP za rok 2013 a 2014 od ..................................................................................................................................................
38. Rozhodnutie úradu práce o priznaní / odobratí rodičovského príspevku od ..............................................................................................
39. Rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní / odobratí materskej od ........................................................................................................
40. Rozhodnutie o priznaní/nepriznaní/valorizácií renty od ...........................................................................................................................
33.
34.
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37.

Čestné prehlásenia: (vytlačiť z www.vsbm.sk ,vyplniť a podpísať) – len na výzvu VŠBM (nie každý študent)
41. Čestné prehlásenie o tom, že je alebo bol rodič dobrovoľne nezamestnaný
42. Čestné prehlásenie o tom, že 3 mesiace pred podaním žiadosti nemal iný príjem, než uvedený dôchodok
43. Čestné prehlásenie o tom, že výška výživného sa nezmenila a sume ktorá bola vyplatená za rok 2013 a 2014
44. Čestné prehlásenie o osobách žijúcich v spoločnej domácnosti so študentom (nenahrádza potvrdenie č. 6)
45. Čestné prehlásenie o inej skutočnosti (študent doplní na základe výzvy VŠBM )
46. Iné ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

