(vyplní žiadateľ)

Žiadosť o priznanie 1) / prehodnotenie priznanej výšky 1) /sociálneho štipendia
v akademickom roku 2015 / 2016
Adresát:
Vysoká škola: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Adresa: Kukučínova 17, 040 01 Košice

Študent:
Titul, meno a priezvisko: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rodné číslo, dátum narodenia a vek: .................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ulica, číslo, PSČ, obec/mesto): .................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rodinný stav: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefón: ......09.............../.................................................................................. E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................

Informácie o súčasnom štúdiu:
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 3):
(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 / bolo 1) v akademickom roku ...............................................................................................
-

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Spôsob poskytovania sociálneho štipendia - prevodom na tuzemský bankový účet
číslo : ......................................................................., kód banky ......................................... vedený
v banke(názov banky ): ..................................................................................., ktorého číslo v tvare
IBAN je: ..................................................................... / BIC kód......................................................
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(vyplní vysoká škola)

Dátum prijatia podania: ….. . ….. . 20…. Číslo konania: ………………................/2015/2016
Konanie prerušené: ..................................
Ukončenie prerušenia konania: ................................
Konanie zastavené: ..................................
Žiadosť prerokovaná/vyhodnotená: .........................
Štipendijný referent (podpisom potvrdzuje prevzatie žiadosti): Andrea Turcsányiová..............................
Žiadateľ (podpisom potvrdzuje podanie žiadosti) : .....................................................................................................
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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

Meno a
Vzťah k
žiadateľovi priezvisko

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

Zoznam príloh k žiadosti - doklady priložené k žiadosti – zakrúžkované
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Potvrdenie o poberaní prídavku na študenta (žiadateľa a jeho súrodencov) za 2014 a 2015 + 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 2014 a 2015 + 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 alebo telefonicky Ministerstvo školstva
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň od zamestnávateľa rodiča za rok 2014 od ......................................................................................
Potvrdenie/Výpis o podaní, alebo nepodaní daňového priznania z daňového úradu za r. 2014 od .............................................................
Potvrdenie zamestnávateľa o vyplatených náhradách príjmu pri dočasnej práceneschopnosti za 2014 a 2015 od .....................................
Potvrdenie o vyplatených nemocenských dávkach zo sociálnej poisťovne za 2014 a 2015 od ...................................................................
Potvrdenie o dobe evidencie rodičov z úradu práce od .............................................................................................................. ..................
Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi z úradu práce, za rok 2014 a 2015 od .................................................................................
Potvrdenie o vyplácaní dávky v nezamestnanosti zo sociálnej poisťovne za 2014 a 2015 /od začiatku aktuálnej evidencie od ..................
Potvrdenie úradu práce o vyplatených dávkach peňažného príspevku na opatrovanie za rok 2014 a 2015 od ...........................................
Potvrdenie úradu práce o vyplácaní rodičovského príspevku za r. 2014 a 2015 od ....................................................................................
Potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených dávkach materskej dávky za 2014 a 2015 od ................................................................
Potvrdenie úradu práce o vyplácaní príspevku náhradnému rodičovi za 2014 a 2015 od ...........................................................................
Potvrdenie zo sociálnej poisťovne o vyplatených dávkach dôchodku za 2014 a 2015 od ..........................................................................
Potvrdenie o vyplatených dávkach renty za rok 2014 a 2015 od .................................................................................................................
Potvrdenie sociálnej poisťovne o plnení si odvodových povinností u dobrovoľne nezamestnaných 2014 a 2015 od .................................
Potvrdenie zdravotnej poisťovne o tom, kto uhrádzal povinné zdravotné poistenie za rok 2014 a 2015 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 2014 a 2015 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.
35.
36.
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 2014 a 2015
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

Vysvetlivky:
1) nehodiace preškrtnúť a hodiace zakrúžkovať
2) Zákon č. 601/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Podľa tohto
zákona nezaopatreným dieťaťom napríklad nie je občan, ktorý dosiahol vek 25 rokov, získal vysokoškolské vzdelanie 2.
stupňa, prekročil štandardnú dĺžku štúdia, poberá invalidný alebo sociálny dôchodok, alebo nie je v sústavnej príprave na
budúce povolanie ; (okrem prípadov uvedených v zákone)
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