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 ŽIADOSŤ ŠKOLY O PLATBU - TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM

1. Identifikácia školy

Názov strednej  školy:

Adresa:

Zmluva číslo

Podľa menného zoznamu žiadam o poukázanie finančných prostriedkov určených na vyplatenie tehotenských štipendií

uvedie sa suma iba na 

príslušný mesiac (bez 

nedoplatkov alebo  

preplatkov)

celková výška preplatku

3./../2021

* v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

celková výška 

nedoplatku

Požiadavka na tehotenské štipendium na daný mesiac:

Preplatok*: uvedie sa mesiac, alebo mesiace, za ktorý/é sa preplatok vracia

Nedoplatok za: uvedie sa mesiac, alebo mesiace, za ktorý/é sa žiada doplatiť

Celková požiadavka na platbu:

2. Identifikácia bankového účtu, na ktorý škola žiada poslať finančné prostriedky

Názov banky:

Číslo účtu IBAN:

PSČ:

IČO:

Kontaktná osoba:         

Telefón:

Poradové číslo žiadosti:    Vystavená dňa:

uvádza sa vždy nasledujúci mesiac 

3. Žiadosť o platbu

1/../2021za obdobie od

suma na príslušný mesiac 

mínus preplatok plus 

nedoplatok



september október november december január február

marec apríl máj jún júl august

1

2 0 0 0 200 200 200

3 0 0 0 200 0 0

4 0 0 0 200 0 0

5 0 0 0

0 (=za 

mesiac, 

za ktorý 

sa 

dopláca, 

sa uvádza 

nulová 

suma)

0 (=za 

mesiac, 

za ktorý 

sa 

dopláca, 

sa uvádza 

nulová 

suma)

200

6 0 0 0 0

0 (=za 

mesiac, 

za ktorý 

sa 

dopláca, 

sa uvádza 

nulová 

suma)

200

6

0 0 0 600 200 600

1.

2.

žiačka 3- poberá od júna a v júni 

vykonala záverečnú skúšku

uvedie sa poznámka ZS v 

júni

5. Čestné prehlásenie

Požadovaná platba zodpovedá údajom uvedeným v  mennom zozname žiačok, ktorým sa poskytuje tehotenské štipendium.

 Celková požiadavka  

  Iné

Dátum:

Ďalej prehlasujem, že originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe školy v mieste jej sídla, 

náležite opečiatkované, podpísané a prístupné pre účely kontroly.
3.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pečiatka školy a podpis štatutárneho zástupcu:

riaditeľ

Požadovaná platba je v súlade s §149a školského zákona č. 245/2008  Z. z. 

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok alebo v prípade nesprávne požadovaných finančných 

prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že finančné prostriedky nebudú poskytnuté, budú upravené alebo bude uplatnené vrátenie 

neoprávnene poskytnutých finančných prostriedkov.

Pozícia:

Ako konečný prijímateľ platby čestne prehlasujem, že:

4. Menný zoznam žiačok, ktorým sa poskytuje tehotenské štipendium: 

žiačka 2- poberá od júna a v júni 

zmaturovala

uvedie sa poznámka MS 

v júni

Priezvisko a meno:

žiačka 5 - nárok na štipendium jej 

vznikne napr. 10.7., táto SŽtš je na 

august, mesiac júl sa jej doplatí

žiačka 4 - nárok na štipendium jej 

vznikne napr. 28.6., čo je v čase, keď 

SŽtš na jún a júl už boli odoslané 

(keďže sa odosielajú na mesiac 

vopred), táto SŽtš je na august, 

mesiace jún a júl sa jej doplatia

Príklady vypĺňania súhrnnej žiadosti tehotenských štipendií (SŽtš)

žiačka 1- poberá od júna, táto SŽtš 

je na august

uvedie sa poznámka: 

doplatnený 06 a 07. 

Výška nedoplatku sa 

uvedie na 1. strane v 

kolónke Nedoplatok za

Poznámky

uvedie sa poznámka: 

doplatnený  07. Výška 

nedoplatku sa uvedie na 

1. strane v kolónke 

Nedoplatok za



Dňa:6. Vyplní CVTI SR Kontroloval:


