Žiadateľ
Titul, meno a priezvisko
Rodné číslo, dátum narodenia a vek
Adresa trvalého pobytu (ulica, PSČ, obec/mesto)
Rodinný stav
Telefón
E-mail

Adresát
Názov vysokej školy

VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH

Sídlo

Košťova 1, 040 01 Košice

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

Vec: Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia
Týmto Vás žiadam o priznanie tehotenského štipendia. Tehotenské štipendium mi
poskytujte bankovým prevodom na číslo účtu (IBAN), uvedené v prílohe žiadosti.
Za kladné vybavenie Vám vopred ďakujem.
S úctou
.....................................................................
Žiadateľ ( podpisom potvrdzuje podanie žiadosti)

Zoznam príloh:
1. lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
2. potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

Informácie o podaní (vyplní vysoká škola)
Číslo konania
Číslo rozhodnutia

Dátum prijatia podania

Konanie prerušené
Konanie zastavené

deň

mesiac

rok

ID študenta
1

Informácie o žiadateľovi: (vyplní žiadateľ)
Informácie o súčasnom štúdiu (1nehodiace škrtnúť)
Titul, meno a priezvisko
Názov študijného programu

Riadenie bezpečnostných systémov

Názov študijného odboru

Ochrana osôb a majetku

Forma štúdia

denná

/

externá 1)

Stupeň štúdia

prvý

/

druhý 1)

Ročník štúdia

prvý

/

druhý

/

tretí 1)

Rok zápisu na štúdium (do 1.ročníka) daného stupňa v
uvedenom študijnom programe
Prerušenie štúdia v uvedenom študijnom programe

áno /

nie 1) - od.......................do......................

Opakovanie ročníka v danom študijnom programe

áno /

nie 1) - ročník ............. počet ..................

Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie

prvého stupňa / druhého stupňa / tretieho stupňa 1)

Súčasne študujem aj na inej vysokej škole

áno /

nie 1) - formou: dennou

/ externou 1)

Informácie o ďalšom štúdiu žiadateľa na inej vysokej škole, alebo v inom študijnom programe,
respektíve študijnom odbore:
(Uveďte názov vysokej školy, fakultu, názov študijného programu, názov študijného odboru, akademický rok,
v ktorom ste sa na štúdium zapísali.)

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

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

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

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

Na inej vysokej škole mi tehotenské štipendium poskytované:
Nebolo /

bolo1)

V období od ……………do………………..

Spôsob poskytovania sociálneho štipendia - prevodom na tuzemský bankový účet číslo :
Kód banky
Názov banky
IBAN

S K

BIC kód

2

