ČESTNÉ VYHLÁSENIE
PRE ÚČELY CENTRÁLNEHO REGISTRA ŠTUDENTOV
(pri položkách označených * správny údaj zakrúžkujte)
Meno a priezvisko: ................................................................... Dátum narodenia: ...........................
Katolícka univerzita v Ružomberku, fakulta: Teologická
Študijný program: Katolícka teológia
Akademický rok: 2022/2023
Rok štúdia : ...................................................
Forma štúdia: denná – externá*
Stupeň štúdia: prvý – druhý – tretí *
Na uvedenej fakulte študujem v danom stupni štúdia od akademického roka: ......................
Prerušenie štúdia (ak v priebehu štúdia nastalo): od: ................................ do: ...................................
1. Čestne vyhlasujem, že v akademickom roku 2022/2023
 neštudujem* (a nebudem študovať)
 študujem* (resp. budem študovať)
v ďalšom študijnom programe na verejnej alebo štátnej vysokej škole (na KU, resp. inej
verejnej alebo štátnej vysokej škole)
Univerzita: .................................................................................................................................................
Fakulta: ......................................................................................................................................................
Študijný program: ...................................................................................................................................
V tomto študijnom programe študujem od akademického roka: .....................................................
V akademickom roku 2022/2023 študujem (resp. budem študovať) v ................... roku štúdia.
Typ vysokej školy: verejná – štátna – súkromná*
Forma štúdia: denná – externá*
Stupeň štúdia: prvý – druhý – tretí *
2. V predchádzajúcom období – do akademického roka 2021/2022 vrátane – som na
verejnej alebo štátnej vysokej škole (KU, resp. inej verejnej alebo štátnej vysokej škole):
 Študoval/-a *
 Neštudoval/-a *
(Netýka sa to študentov, ktorí študujú od prijatia na KU nepretržite, tzn. netýka sa to
predchádzajúcich ročníkov v súčasnosti navštevovaného štúdia)
Univerzita: .................................................................................................................................................
Fakulta: ......................................................................................................................................................
Študijný program : ...................................................................................................................................
Typ vysokej školy: verejná – štátna – súkromná*
Forma štúdia: denná – externá*
Stupeň štúdia: prvý – druhý – tretí *
Od (DD.MM.RRRR):....................................... Do (DD.MM.RRRR): ..................................................
Počet absolvovaných rokov štúdia (aj neukončených): .................... Získaný titul:...................
Prerušené štúdium (ak v priebehu štúdia nastalo): od: ............................. do: ................................
Za toto štúdium som
uhrádzal/-a* neuhrádzal/-a* školné počas ............... rokov.

3. V predchádzajúcom akademickom roku 2021/2022 som sa zúčastnil/-a akademickej
mobility v rámci výmenného programu:
 Áno*
 Nie*
4. V predchádzajúcom akademickom roku 2021/2022 mi bolo poskytované sociálne
štipendium:
 Áno*
 Nie*

Vyhlasujem, že poznám:
- svoje právo podľa § 70 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov, podľa ktorého, ak sa na mňa vzťahuje povinnosť uhradiť školné
podľa § 92 ods. 5 alebo § 113a ods. 7 až 10, rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe
budem v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak mám na bezplatné
vysokoškolské štúdium nárok,
- svoju povinnosť podľa § 71 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. písomne oznámiť
vysokej škole alebo fakulte, ak som zapísaný na študijný program uskutočňovaný na
fakulte, rozhodnutie podľa § 70 ods. 1 písm. k) do 30. septembra príslušného
akademického roka.
Na základe skutočnosti, že v akademickom roku 2022/2023 budem študovať súbežne vo
viacerých študijných programoch toho istého stupňa štúdia a mám ešte nárok na bezplatné
vysokoškolské štúdium, rozhodol/-a som sa, že:
- bezplatne budem študovať v študijnom programe: ........................................................................
- školné uhradím v študijnom programe: ...........................................................................................
Som si vedomý/-á, že v súlade s § 92 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. za prekročenie
štandardnej dĺžky štúdia mám povinnosť uhradiť finančnú čiastku stanovenú v Smernici
rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Katolíckej univerzite v Ružomberku
v akademickom roku 2022/2023 do termínu určeného rektorom univerzity. Doklad o zaplatení
odovzdám na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

Ružomberok dňa .............................

....................................................................
Vlastnoručný podpis študenta

Poučenie:
Podľa čl. 4 ods. 3 písm. b) Disciplinárneho poriadku Katolíckej univerzity v Ružomberku pre
študentov je odmietnutie poskytnutia informácií a skutočností rozhodujúcich pre určenie
úhrady školného a poplatkov spojených so štúdiom podľa § 71 ods. 3 písm. b) zákona č.
131/2002 Z. z. alebo uvedenie nepravdivých alebo neúplných informácií disciplinárnym
priestupkom.

