
1. PARENTS’ ANNUAL INCOME AND EXPENSES  
                   
 
Uvádzajte ročné príjmy rodičov v období 1. január 2020 – 31. december 2020 (prijem x 12). Pokiaľ je rodič 
živnostník, počítajte príjmy za 12 mesiacov od roku 2019 do súčasnosti. Uvádzajú sa hrubé príjmy. Pri 
živnostníkoch je teda možnosť odrátať len náklady, nie poistné a odvody. 
 
Gross salaries and wages – father, stepfather, male guardian   hrubý príjem       

Gross salaries and wages – mother, stepmother, female guardian   hrubý príjem       

Dividend and/or interest income       dividendy a príjmy z úrokov 

Any other additional annual income všetky ostatné príjmy v danom 
roku 

 
Total taxes deducted from annual gross income dane odrátané od hrubého 

ročného prímu 
 
Non-taxable income (child support, government support, etc.)   prídavky na deti, výživné, a pod. 

Total income taxes paid (if applicable)      zaplatená daň z príjmu 

Total dental and medical expenses (not covered by insurance or government programs)       výdavky na 
lekárske ošetrenie nad rámec 
poistného 

 
Unusual family or household expenses (explain on the back of this sheet) nepredvídané vyššie výdavky 
(napr. ak rodina utrpela škody pri povodni, nečakané ochorenie alebo úmrtie rodinného príslušníka a pod.) – ak 
túto položku vyplníte, je potrebné vysvetlenie v ďalšom odstavci. 
 

2. PARENTS’ ASSETS AND LIABILITIES 
 

Bank accounts  finančná hotovosť na bežných 
účtoch 

 
Savings accounts  finančná hotovosť na sporiacich 

účtoch 
 
Other investments             vklady na investičných účtoch 

 

Debts (do not include mortgages, business, car or consumer debt)  dlhy (nie hypotéka, lízing ani 
spotrebné úvery) 

 
Consumer debts (VISA, Mastercard, other credit cards)  spotrebné úvery, dlhy na 

kreditných kartách  
 

Amount of debt to be paid in current year  dlhy, ktoré je ešte potrebné 
splatiť v danom roku  

 
Total amount of debt to be paid during 2020 in fixed monthly repayments celková výška dlhu, ktorý má byť 

splatený v roku 2018 
v pravidelných mesačných 
splátkach 

 
 

Purchase        Total       Present       Unpaid  Total Annual 
Price        Insurance     Market Value      Mortgage           Payments 

  
Home (if owned): 
Year purchased _________   ___________   ___________  _____________  ____________  _________ 
 
Other real estate: / Other property: including land, dwellings and business property 
 
Year purchased _________   ___________   ___________   ___________  ___________  ____________ 
 
Tu uvádzate nehnuteľnosti ktoré vlastníte a ich hodnotu. V prvom riadku sú informácie o dome alebo byte, ktorý je 
v osobnom vlastníctve. Ak dom ani byt nevlastníte, nevypĺňajte. 
 
Uvádza sa: 
Rok kúpy, kúpna cena, poistná suma, súčasná hodnota, nesplatená hypotéka,  celkové ročné platby 
 
V ďalšom riadku uvádzate ďalšie nehnuteľnosti vrátane pozemkov, pôdy, obydlí a obchodných priestorov a tie isté 
údaje o nich.  


