ČESTNÉ VYHLÁSENIE
v súlade s §71 ods. 3 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (ďalej „zákon“)
Meno študenta:   ____________________________________ Rodné číslo:  _____________/________
Študijný program:  ____________________   Ročník: ___________

Zakrúžkujte dve správne odpovede!
Čestne vyhlasujem : 	
1. Okrem aktuálneho štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 
	nie som zapísaný/á na súbežné bezplatné štúdium na UK alebo na inej vysokej škole v SR.
v minulosti som nebol/a zapísaný/á na bezplatné štúdium na UK (týka sa aj LFUK) alebo na inej vysokej škole v SR 

som zapísaný/á na súbežné bezplatné štúdium na UK alebo na inej vysokej škole v SR. 
bol/a som v minulosti zapísaný/á na bezplatné štúdium na UK (týka sa aj LFUK) alebo na inej vysokej škole v SR.

V prípade výberu možnosti c) a d) uvádzam všetky ďalšie zápisy na štúdium:
      
      Vysoká škola a fakulta: ___________________________________________________________
      Druh štúdia1: ___________________________    Začiatok štúdia3:	  _________________________
      Stav štúdia2:  ___________________________    Koniec štúdia3:    _________________________
                                                                                      Počet rokov štúdia4:	 _______________________
      Vysoká škola a fakulta: ___________________________________________________________
      Druh štúdia1: ___________________________    Začiatok štúdia3:	  _________________________
      Stav štúdia2:  ___________________________    Koniec štúdia3:    _________________________
                                                                                      Počet rokov štúdia4:	 _______________________
      Vysoká škola a fakulta: ___________________________________________________________
      Druh štúdia1: ___________________________    Začiatok štúdia3:	  _________________________
      Stav štúdia2:  ___________________________    Koniec štúdia3:    _________________________
                                                                                      Počet rokov štúdia4:	 _______________________


2. Mal/a som prerušené štúdium na LFUK v čase od  ___________________do___________________
         od  ___________________do___________________
Som si vedomý/á, že nesplnenie tejto povinnosti je porušením právnych predpisov v zmysle       §72 ods. 1 zákona a  Študijného poriadku LFUK. 
Vyhlasujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné.
Dátum: __________________	Podpis študenta: _______________________
Vysvetlivky: 
„Druh štúdia“: uveďte  3-ročné bakalárske, 5-ročné magisterské, 2-ročné magisterské, 6- ročné doktorské a pod.
	„Stav štúdia“: uveďte niektorú z možností:  študujem, neštudujem, štúdium prerušené,  štúdium absolvované
	,,Začiatok štúdia“ „Koniec štúdia“: uveďte mesiac a rok začiatku/konca daného štúdia
	„Počet rokov štúdia“: uveďte celkovú dĺžku vášho štúdia. Akákoľvek časť akademického roka sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor. Uvádzajú sa roky štúdia nie absolvované ročníky!
V prípade potreby uveďte ďalšie informácie na druhej strane tohto tlačiva.

