
   

 
 

Zoznam detí na účely poskytnutia mimoriadneho doplatku  

podľa nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky 

spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v platnom znení (ďalej len „nariadenie“) 

 

Názov materskej školy alebo 

základnej školy  

 

Celkový počet detí vo výchovno-vzdelávacom zariadení
1
: 

- z toho počet detí z Centra pre deti a rodiny 

- z toho počet detí študujúcich v zahraničí 
 

 

Dieťa oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách – dieťa 

z domácnosti v hmotnej núdzi 

č. Meno a priezvisko Adresa pobytu Rodné číslo
2
 Oprávnenosť od

3
 

     

     

     

     

     

Dieťa oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 3a) nariadenia – dieťa z domácnosti, ktorej príjem je 

najviac vo výške životného minima 

č. Meno a priezvisko Adresa pobytu Rodné číslo Oprávnenosť od
4
 

     

     

     

     

     

Dieťa oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách
5
 - dieťa bez 

nároku na zvýšený daňový bonus   

č. Meno a priezvisko Adresa pobytu Rodné číslo Oprávnenosť od
6
 

     

     

     

     

     

 

Dátum:  

 

Žiadateľ (zodpovedný zástupca/podpis): 

                                                           
1
 V prípade spojených škôl, žiadateľ uvádza celkový počet detí za ZŠ a celkový počet detí za MŠ. 

2 V prípade detí, ktoré nemajú osobitnú ochranu, žiadateľ uvádza dátum narodenia dieťaťa, nie rodné číslo pridelené iným štátom 

(napr. dieťa s pasom občana EÚ, ak sa jeho matke poskytuje dočasné útočisko). 
3 Uviesť kalendárny mesiac, od kedy je domácnosti, v ktorej dieťa žije poskytnutá (vyplatená) pomoc v hmotnej núdzi. Je 

postačujúce, ak žiadateľ obdobie oprávnenosti uvedie na základe informácie od rodiča, resp. opatrovníka dieťaťa, úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi overí.   
4 Uviesť kalendárny mesiac, od kedy dieťa nastúpilo do školy a zúčastnilo sa výchovno-vzdelávacieho procesu alebo vyučovania 

a odobralo obed, za splnenia podmienky, že zákonný zástupca dieťa požiadal úrad o posúdenie príjmu domácnosti (potvrdenie 

o príjme domácnosti).  
5 Dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách sa poskytuje dieťaťu len v prípade, ak dotáciu nie je možné 

poskytnúť podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o dotáciách. 
6 Uviesť kalendárny mesiac, od kedy dieťa nastúpilo do školy a zúčastnilo sa výchovno-vzdelávacieho procesu alebo vyučovania 

a odobralo obed.  


