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 sociálneho štipendia v akademickom roku 20

/20

Týmto Vás žiadam o priznanie sociálneho štipendia. Sociálne 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/ Informácie o žiadateľovi a spoločne posudzovaných osobách
2/ Zoznam dokumentov k žiadosti

Informácie o podaní (vyplní vysoká škola)
Číslo konania
Číslo rozhodnutia
Konanie prerušené
Konanie zastavené

Dátum prijatia podania
deň

mesiac

rok

ID študenta
Prevzal
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Príloha č. 1- Informácie o žiadateľovi a spoločne posudzovaných osobách: (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 predchádzajúcom 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 a tiež v ktorom ste štúdium ukončili, rovnako uveďte dôvod ukončenia
štúdia napr. zanechanie, vylúčenie...a v prípade riadneho skončenia napíšte získaný titul)

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

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

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

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

Počas predchádzajúceho štúdia na inej vysokej škole mi sociálne štipendium poskytované:
Nebolo /

bolo1)

V akademickom roku ……………/………………..

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

S K

BIC kód

2

Príloha č. 1 – Informácie o žiadateľovi a spoločne posudzovaných osobách: (vyplní žiadateľ)
Ako spoločne posudzovaná osoba, resp. jej zákonný zástupca svojím podpisom v poslednom stĺpci nasledujúcej tabuľky vydávam súhlas so
spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia a v jej prílohách, na účely posúdenia nároku na sociálne
štipendium, overenia skutočností majúcich vplyv na priznanú výšku, výpočet výšky štipendia a jeho poskytovanie.
(V tabuľke uvádzať spoločne posudzované osoby. V prvom stĺpci napísať podľa potreby: manžel(ka) žiadateľky(a), matka, otec, súrodenec 1,2,3 ..... , nevlastná matka,
nevlastný otec, nevlastný súrodenec 1, 2, 3 ... , dieťa žiadateľa 1, 2, 3, ... druhý rodič detí žiadateľa, iné. ... ).

OKRUH SPOLOČNE POSUDZOVANÝCH OSÔB A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV TÝCHTO OSÔB
Študenti na VŠ študujúci
Skutkový stav
(do nasledujúcich stĺpcov vybrať hodiace sa možnosti )
vo vzdialenosti

Meno a
Vzťah k
žiadateľovi priezvisko

Som
Som
Som
Poberám Súd mi
osoba
nezaourčil
študent
výživné
Do 30
Nad 30 Študujem zamestnaný, nezamestnaný, evidovaný, SZČO, SHR,
s ťažkým
km
km
v
dobrovoľne nezamestnaný, konateľ spoločnosti,
Vek patrené zdravotným určené poskytovať
Podpis
výživné ZŠ / SŠ / z trvalého z trvalého zahraničí invalidný/starobný dôchodca, vdova/vdovec/študent
dieťa 2)
súdom
postihnutím
inej osobe
bydliska bydliska
VŠ
DF, študent EF, poberateľ DvHN / DvN / renty /
do miesta do miesta
dôchodku / materskej / rodičovského príspevku a iné
školy
školy
(áno/nie) (áno/nie) (áno/nie) (áno/nie)
(áno/nie) (áno/nie) (áno/nie)

V čase podania žiadosti

Minulý kalendárny rok

Žiadateľ(ka)

Týmto čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú pravdivé a som si vedomý/vedomá právnych následkov
v prípade uvedenia nepravdivých údajov (subvenčný podvod podľa § 225 trestného zákona). podpis žiadateľa ........................................
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