
Návod pre vyplnenie žiadosti o sociálne štipendium 

 
Túto časť žiadosť vypĺňa vysoká škola: 
 

Informácie o podaní (vyplní vysoká 
škola) 

 

ID študenta   Žiadosť doručená dňa:  

Číslo konania    

Číslo rozhodnutia   Podpis preberajúcej osoby:  

Prerušenie 
konania 

   

Zastavenie 
konania 

  Akademický rok  

 
Túto časť žiadosti vypĺňa študent-žiadateľ: 
 
V riadku Meno a priezvisko uveďte svoje meno a priezvisko.  

ŽIADATEĽ: 

Meno a priezvisko 

 

V riadku Adresa uveďte svoju aktuálnu adresu trvalého bydliska podľa občianskeho preukazu. 

Adresa: 
 

 
V riadku Rodné číslo uveďte svoje rodné číslo podľa občianskeho preukazu. 

Rodné číslo: 

 
V riadku Študijný program uveďte názov študijného programu, ktorý študujete (ak vypĺňate tlačivo 
elektronicky, kliknite na „Vyberte položku“ a zvoľte príslušný študijný program). 

 
 

V riadku Aktuálne študujem uveďte stupeň štúdia, ktorý aktuálne študujete (ak vypĺňate tlačivo 
elektronicky, kliknite na „Vyberte položku“ a zvoľte príslušný stupeň štúdia). 

 

 

 

 



V riadku Akademický rok zápisu do 1. roka štúdia uvedeného študijného programu uveďte ten 
akademický rok, v ktorom ste sa zapísali do 1. roka štúdia študijného programu uvedeného v riadu 
Študijný program (ak vypĺňate tlačivo elektronicky, kliknite na „Vyberte položku“ a zvoľte príslušný 
rok). 

 

 
V riadku Súčasne študujem na inej vysokej škole uveďte odpoveď „Áno“, ak študujete súčasne na inej 
vysokej škole a „Nie“, ak je FVS UPJŠ v Košiciach jediná škola, na ktorej aktuálne študujete  (ak 
vypĺňate tlačivo elektronicky, kliknite na „Vyberte položku“ a zvoľte príslušnú odpoveď). 

 

 
Ak ste v predchádzajúcej bunke Súčasne študujem na inej vysokej škole zvolili odpoveď Áno, v tejto 
bunke uveďte, v akej forme štúdia na inej vysokej škole študujete (ak vypĺňate tlačivo elektronicky, 
kliknite na „Vyberte položku“ a zvoľte príslušnú odpoveď). 

 

 
V riadku Číslo účtu (AJ v tvare IBAN) uveďte číslo bankového účtu v pôvodnom tvare (číslo účtu/kód 
banky) aj v tvare IBAN 

 

 
V riadku Informácie o predchádzajúcom štúdiu žiadateľa uveďte informácie podľa pokynov 
v riadkoch. 

 



V riadku Akademický rok zápisu na štúdium v uvedenom študijnom programe uveďte akademický 
rok, v ktorom ste sa zapísali na štúdium v študijnom programe uvedenom vyššie (ak vypĺňate tlačivo 
elektronicky, kliknite na „Vyberte položku“ a zvoľte príslušný akademický rok). 

 

 
V riadku Akademický(é) rok(y) v ktorom(ých) mi bolo priznané sociálne štipendium na uvedenej VŠ 
aspoň v jednom mesiaci uveďte akademický rok v ktorom ste mali priznané sociálne štipendium počas 
predchádzajúceho štúdia – aj keď iba za jeden mesiac. Ak ste štipendium mali priznané aj v iných 
akademických rokoch počas predchádzajúceho štúdia uveďte to v nasledujúcich dvoch okienkach (ak 
vypĺňate tlačivo elektronicky, kliknite na „Vyberte položku“ a zvoľte príslušný akademický rok). 

 

 
V riadku Sociálne štipendium na uvedenej VŠ mi bolo priznané uveďte v ktorom roku v ktorom 
stupni štúdia ste mali priznané sociálne štipendium na predchádzajúcej vysokej škole. 

 

 

 

 



V tabuľke Okruh spoločne posudzovaných osôb a ich príjmov v stĺpci Status uveďte, v akom vzťahu 
je k Vám osoba, ktorej meno a priezvisko ste uviedli v predchádzajúcej bunke. Kto patrí do okruhu 
spoločne posudzovaných osôb nájdete TU. Ak vypĺňate tlačivo elektronicky, kliknite na „Vyberte 
položku“ a zvoľte príslušný status. 

 

 
V stĺpci Dátum narodenia uveďte dátum narodenia osoby, ktorej meno a priezvisko ste uviedli v stĺpci 
Meno a priezvisko. Dátum narodenia uveďte vo formáte deň/mesiac/rok (napr. 11.11.2011) 

 

 
V stĺpci Nezaopatrené dieťa uveďte, či osoba, ktorej meno a priezvisko ste uviedli v stĺpci Meno 
a priezvisko, je alebo nie je nezaopatreným dieťaťom – Áno/Nie. Ak vypĺňate tlačivo elektronicky, 
kliknite na „Vyberte položku“ a zvoľte príslušnú odpoveď. 

 

 

 

 

 

 

 



V stĺpci ŤZP uveďte, či osoba, ktorej meno a priezvisko ste uviedli v stĺpci Meno a priezvisko, je alebo 

nie je ťažko zdravotne postihnutá – Áno/Nie. Ak vypĺňate tlačivo elektronicky, kliknite na „Vyberte 

položku“ a zvoľte príslušnú odpoveď. 

 

 

 

V stĺpci Štúdium na VŠ uveďte odpoveď podľa legendy pod tabuľkou. Ak vypĺňate tlačivo elektronicky, 

kliknite na „Vyberte položku“ a zvoľte príslušnú odpoveď. 

 

 

 
V stĺpci Príjem uveďte odpoveď, ktorá sa vzťahuje na príjem osoby, ktorej meno a priezvisko ste 
uviedli v stĺpci Meno a priezvisko podľa možností uvedených na obrázku nižšie. Ak vypĺňate tlačivo 
elektronicky, kliknite na „Vyberte položku“ a zvoľte príslušnú odpoveď. 

 


