
Nasledujúce údaje vyplňte na počítači alebo paličkovým písmom.         Vhodný údaj označte X

Titul:     Meno: Priezvisko:

Rodné Dátum

číslo: narodenia:

Štátna

príslušnosť:

Trvalý pobyt
(aj s PSČ):

Korešpondenčná adresa: (ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu*)

(aj s PSČ):

Kontakt:
     e-mail: telefón:

Zaradenie žiadateľa o pôžičku podľa §10:

študent na slovenskej vysokej škole (I., II. stupeň) študent so štatútom občana Európskej únie (I., II. stupeň)

študent na zahraničnej vysokej škole (I., II. stupeň) študent na slovenskej vysokej škole (III. stupeň - doktorand)

študent so štatútom zahraničného Slováka (I., II. stupeň) študent na zahraničnej vysokej škole (III. stupeň - doktorand)

    2. Žiadosť o pôžičku

Výška požadovanej pôžičky pre študentov I.,II. stupňa:
(zaokrúhlené na stovky eur, min. 500 eur, max. 2 300 eur)  

Výška požadovanej pôžičky pre študentov III. stupňa:

(zaokrúhlené na stovky eur, min. 500 eur, max. 4 500 eur)  

Požadovaná doba splatnosti pôžičky:
(zvoľte v rozsahu min. 5 rokov, max. 10 rokov)

     3. Potvrdenie fakulty / vysokej školy (potvrdzuje študijné oddelenie)

Presný názov
fakulty / VŠ:

Adresa sídla:

Žiadateľ  bol zapísaný v akademickom roku 2017/2018
dátum zápisu (DD/MM/RRRR) 

Stupeň štúdia žiadateľa

I. stupeň Bc. štúdia** ročník riadna dĺžka štúdia nadštandardná dĺžka štúdia

Predpokladaný dátum štátnej Bc. skúšky (MM/RRRR)

II. stupeň Ing., Mgr., Dr. štúdia** ročník riadna dĺžka štúdia nadštandardná dĺžka štúdia

Predpokladaný dátum štátnej Ing., Mgr., Dr. skúšky (MM/RRRR)

III. stupeň doktorandské štúdium ročník

Potvrdzujeme, že žiadateľ je poberateľom sociálneho štipendia áno nie

Potvrdzujeme, že žiadateľ  študuje uvedenú formu štúdia denná externá

Potvrdzujeme, že žiadateľ  je študent so špecifickými potrebami podľa § 100 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2012 Z. z. áno nie

Potvrdzujeme, že žiadateľ v predchádzajúcom akademickom roku 2016/2017 dosiahol vážený študijný priemer známok:

(žiadateľ na zahraničnej VŠ uvádza študijný priemer známok podľa stupnice hodnotenia danej zahraničnej VŠ spolu

s prevodovou tabuľkou hodnotenia)

*   adresa na zasielanie korešpondencie z FnPV,  vrátane novej zmluvy o pôžičke 
** uveďte ročník štúdia v poradí, nie celkový počet rokov daného stupňa štúdia

_____

(meno, priezvisko, tel. číslo s predvoľbou) (deň, mesiac, rok)
Podpis a pečiatka študijného oddeleniaZa správnosť vyplnených údajov zodpovedá Dátum vystavenia

Žiadosť o pôžičku pre študentov 

v akademickom roku 2017/2018

/

    1. Osobné údaje žiadateľa

podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov

_____

_____

eur

eur

rokov



    4. Súbežné štúdium

Vyhlasujem, že súbežne študujem na inej fakulte / vysokej škole áno nie

Presný názov
fakulty / VŠ:

Predpokladaný dátum skončenia súbežného štúdia (MM/RRRR)

stupeň štúdia ročník

    5. Kritériá na uprednostnenie

Vyhlasujem, že som členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

Vyhlasujem, že som nezaopatreným dieťaťom (vek do 26 rokov), ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ ***

Vyhlasujem, že som študent so špecifickými potrebami podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výškumu a športu SR č. 458/2012 Z.z. 

o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami

Vyhlasujem, že som študent po skončení ústavnej starostlivosti v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti

Vyhlasujem, že som rodičom nezaopatreného dieťaťa 

Vyhlasujem, že som poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie

nezaopatrenými deťmi a zároveň študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia

    6. Vyhlásenie a podpis žiadateľa

 V dňa
podpis žiadateľa

    7. Zoznam príloh k žiadosti o pôžičku
   (popis príloh k žiadosti o pôžičku je uvedený v kapitole 3.5 Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku, zverejnenom na www.fnpv.sk)

Povinné prílohy

== doklad preukazujúci štatút študenta (ak nie je potvrdené študijným oddelením priamo na tlačive v bode 3. Potvrdenie fakulty / vysokej školy)

= doklad preukazujúci, že štúdium žiadateľa o pôžičku je podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom
a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike (v prípade žiadateľa na zahraničnej vysokej škole)

= preukaz Slováka žijúceho v zahraničí (ak relevantné)

= pobytový preukaz občana EÚ s platnosťou na 10 rokov alebo pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ 
s platnosťou na 10 rokov (ak relevantné)

Prílohy preukazujúce splnenie kritérii na uprednostnenie

= potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

= potvrdenie príslušného úradu o poberaní sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku

= kópia preukazu ZŤP, ZPS alebo iný doklad potvrdzujúci štatút študenta so špecifickými potrebami

= kópia rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo potvrdenie príslušného zariadenia ústavnej starostlivosti 

= kópia rozhodnutia vysokej školy o priznaní sociálneho štipendia v predchádzajúcom akademickom roku alebo  
v aktuálnom akademickom roku (ak nie je potvrdené študijným oddelením priamo na tlačive v bode 3. Potvrdenie fakulty / vysokej školy)

= kópia rodného listu dieťaťa

= potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie 

= doklad preukazujúci, že žiadateľ o pôžičku má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov, 
ktorí sú nezaopatrenými deťmi a zároveň študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia

= potvrdenie vysokej školy o študijnom priemere známok (ak nie je potvrdené študijným oddelením priamo na tlačive 
v bode 3. Potvrdenie fakulty / vysokej školy)

= kópia maturitného vysvedčenia v prípade žiadateľov v prvom roku štúdia a v prvom stupni

= doklad preukazujúci, že žiadateľ o pôžičku študuje v dennej forme štúdia (ak nie je potvrdené študijným oddelením priamo na tlačive 

v bode 3. Potvrdenie fakulty / vysokej školy)

_____ _____

*** Nezaopatrené dieťa na účely pôžičky pre študentov je študent najdlhšie do dovŕšenia 26. roku života. Nezaopatrené dieťa nie je študent, ak už získal vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu. Nezaoptrené dieťa nie ani študent, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku 

priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Nežiadam o vykonanie odkladu splátok na základe podania tejto žiadosti o pôžičku (platí iba pre žiadateľov, ktorí v minulosti čerpali pôžičku).

Beriem na vedomie, že v súlade s § 17 ods. 8 zákona o FnPV, fond zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam schválených pôžičiek (v rozsahu meno a 

priezvisko dlžníka, dlžná suma, lehota splatnosti, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke) a menný zoznam osôb, ktorým fond pôžičku neposkytol.

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti  sú pravdivé a som si plne vedomá/ý právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov. 

Súhlasím s použitím osobných údajov pre potreby Fondu na podporu vzdelávania a tretích strán v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z..

Vyhlasujem, že mám aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo mám aspoň dvoch súrodencov, ktorí sú

    podľa bodu 7. Zoznam príloh k žiadosti o pôžičku)
    (vyznačte kritériá, ktoré sa Vás týkajú a danú skutočnosť zdokladujte príslušnou prílohou 


