Potvrdenie sa nevystavuje pri štúdiu popri zamestnaní, kombinovanom štúdiu a štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov na strednej škole
a pri externom štúdiu na vysokej škole.

Údaje v potvrdení vypĺňajte paličkovým písmom a zodpovedajúci údaj označte podľa tohto vzoru

A

Údaje o oprávnenej osobe – žiadateľovi

Priezvisko

Rodné číslo

Meno

Adresa prechodného pobytu v SR1)

Adresa trvalého pobytu v SR

číslo

Ulica
PSČ

B

Obec

Údaje o dieťati

Priezvisko

C

Dátum narodenia

Meno

Vyplní a potvrdí škola
Názov školy

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sídlo školy

Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Školský rok

2020 / 2021

Ročník
Prijatý na štúdium denné
Zapísaný na VŠ štúdium stupňa

áno

nie
I.

I. a II. spojeného

II.

Dátum zápisu do ročníka
Štandardná dĺžka štúdia študijného programu (počet rokov)

2 roky

Skončenie štúdia na strednej škole, resp. štúdia na vysokej škole 2)

máj 2022

Meno pracovníka školy, ktorý potvrdenie vystavil

Dátum

Podpis

1) platí len pre cudzinca s prechodným pobytom na území SR
2) uvedie sa mesiac a školský rok, v ktorom študent skončí štúdium

Pečiatka školy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

--------------------

Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
na účely prídavku na dieťa

Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
na účely prídavku na dieťa
Potvrdenie sa nevystavuje pri štúdiu popri zamestnaní, kombinovanom štúdiu a štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov na strednej škole
a pri externom štúdiu na vysokej škole.

Údaje v potvrdení vypĺňajte paličkovým písmom a zodpovedajúci údaj označte podľa tohto vzoru

A

Údaje o oprávnenej osobe – žiadateľovi

Priezvisko

Rodné číslo

Meno

Adresa prechodného pobytu v SR1)

Adresa trvalého pobytu v SR

číslo

Ulica
PSČ

B

Obec

Údaje o dieťati

Priezvisko

C

Dátum narodenia

Meno

Vyplní a potvrdí škola
Názov školy

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sídlo školy

Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Školský rok

2020 / 2021

Ročník
Prijatý na štúdium denné
Zapísaný na VŠ štúdium stupňa

áno

nie
I.

II.

I. a II. spojeného

Dátum zápisu do ročníka
Štandardná dĺžka štúdia študijného programu (počet rokov)
Skončenie štúdia na strednej škole, resp. štúdia na vysokej škole 2)

máj 2022

Meno pracovníka školy, ktorý potvrdenie vystavil

Dátum

Podpis

1) platí len pre cudzinca s prechodným pobytom na území SR
2) uvedie sa mesiac a školský rok, v ktorom študent skončí štúdium

Pečiatka školy

Upozornenie
Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa považuje

Upozornenie
Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa považuje

- štúdium na strednej škole dennou formou okrem štúdia jednotlivých predmetov,

- štúdium na strednej škole dennou formou okrem štúdia jednotlivých predmetov,

- štúdium na vysokej škole okrem externého štúdia,

- štúdium na vysokej škole okrem externého štúdia,

- iné štúdium podľa rozhodnutia Ministerstva školstva SR (napr. štúdium v zahraničí na stredných
školách a na vysokých školách).

- iné štúdium podľa rozhodnutia Ministerstva školstva SR (napr. štúdium v zahraničí na stredných
školách a na vysokých školách).

Sústavná príprava na povolanie sa začína v prípade štúdia na

Sústavná príprava na povolanie sa začína v prípade štúdia na

- strednej škole najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy,

- strednej škole najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy,

- vysokej škole dňom zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa (bakalársky študijný
program) alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa (magisterský, resp. inžiniersky, resp.
doktorský študijný program).

- vysokej škole dňom zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa (bakalársky študijný
program) alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa (magisterský, resp. inžiniersky, resp.
doktorský študijný program).

Za sústavnú prípravu na povolanie sa považuje aj obdobie

Za sústavnú prípravu na povolanie sa považuje aj obdobie

- bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole (napr. vykonaním maturitnej
skúšky), najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
pokiaľ v tomto období
dieťa nevykonáva zárobkovú činnosť (s výnimkou príležitostného
zamestnania) alebo nebolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich
zamestnanie,

- bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole (napr. vykonaním maturitnej
skúšky), najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
pokiaľ v tomto období
dieťa nevykonáva zárobkovú činnosť (s výnimkou príležitostného
zamestnania) alebo nebolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich
zamestnanie,

- od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú
školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej
škole,

- od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú
školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej
škole,

- po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa § 72 zákona č.
245/2008 Z. z. (napr. maturitnej skúšky), najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť
štúdium skončené,

- po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa § 72 zákona č.
245/2008 Z. z. (napr. maturitnej skúšky), najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť
štúdium skončené,

- po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahlo
štandardnú dĺžku, do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr
v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.

- po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahlo
štandardnú dĺžku, do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr
v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.

Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa nepovažuje

Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa nepovažuje

- príprava profesionálneho vojaka, policajta, colníka a príslušníka Hasičského a záchranného zboru
v prípravnej štátnej službe,

- príprava profesionálneho vojaka, policajta, colníka a príslušníka Hasičského a záchranného zboru
v prípravnej štátnej službe,

- obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo,

- obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo,

- vyučovanie cudzích jazykov v jazykovej škole.

- vyučovanie cudzích jazykov v jazykovej škole.

Poznámka

Poznámka

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa,

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa,

- ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok,

- ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok,

- ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku
(§ 51 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov),

- ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku
(§ 51 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov),

- ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

- ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

