
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

v súlade s §73 ods. 3 a 4  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej „zákon“) 

Titul, priezvisko a meno :   ____________________________________ Rodné číslo:  _________/_____ 

Študijný odbor / program:  Bc.   Forma štúdia:   denná      ročník:                        Ak. r.  2017/2018 

Čestne vyhlasujem, že okrem aktuálneho štúdia na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Právnickej  fakulte, 

v akademickom roku 2017/2018: 

1. nie som zapísaný/á na súbežné bezplatné štúdium, ani som nebol(a) zapísaný/á na predchádzajúce 

bezplatné štúdium na fakulte UPJŠ alebo na inej vysokej škole v SR 

2. som zapísaný/á na súbežné bezplatné štúdium alebo som bol(a) zapísaný/á na predchádzajúce 

bezplatné štúdium na fakulte UPJŠ  (týka sa aj PrF UPJŠ) alebo inej vysokej škole v SR 

3. som zapísaný/á na súbežné platené štúdium alebo som bol(a) zapísaný/á na predchádzajúce platené 

štúdium na  UPJŠ   alebo inej vysokej škole v SR ( doklad o zaplatení školného predložím do 14 dní 

odo dňa zápisu na študijné oddelenie fakulty) 

4. mám ukončené štúdium I. stupňa ( Bc.) 

5. mám ukončené štúdium II. stupňa ( Ing., Mgr., MUDr. ... ) 

V prípade výberu  2., 3. ,4 . a  5.  možnosti uvádzam všetky ďalšie zápisy na štúdium: 

- Vysoká škola a fakulta:______________________________________________________________________ 

Druh štúdia:  _________________________________    Začiatok štúdia:_______________________________ 

Stav štúdia:  __________________________________   Koniec štúdia:    _______________________________ 

- Vysoká škola a fakulta:______________________________________________________________________ 

Druh štúdia:  _________________________________    Začiatok štúdia:_______________________________ 

Stav štúdia:  __________________________________   Koniec štúdia:   _________________________________ 

- Vysoká škola a fakulta:______________________________________________________________________ 

Druh štúdia:  _________________________________    Začiatokštúdia:________________________________ 

Stav štúdia:  __________________________________   Koniec štúdia:  ________________________________ 

6. Počet rokov doterajšieho (predchádzajúceho) štúdia: ..................................................   

Som si vedomý/á, že nesplnenie tejto povinnosti je porušením právnych predpisov v zmysle §72 ods. 1 

citovaného zákona . 

Vyhlasujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné. 

 

Dátum:            _______________________________ 

                             podpis študenta 

Vysvetlivky:  

1. Pri čestnom vyhlásení vyznačte jednu z možností 

2. „Stav štúdia“: uveďte niektorú z možností:  študujem,  štúdium prerušené,  štúdium skončené 

3. „Druh štúdia“: uveďte 3-ročné bakalárske, 4-ročné bakalárske, 1-ročné magisterské,5-ročné magisterské  

4. „Počet rokov štúdia“: uveďte celkovú dĺžku štúdia po zápise na štúdium zaokrúhlenú na celé roky (ročníky) smerom 

nahor 

5. V prípade potreby uveďte ďalšie informácie na druhej strane tohto tlačiva. 


