
Príloha č. 3 vyhlášky MPSV SR č. 356/1991 Zb.

Okresná správa sociálneho zabezpečenia v ....................

PREUKAZ
pracovníka kontroly č. ............

Pán (pani) ...................................................................................................................................................................
meno, priezvisko, č. občianskeho preukazu

je pracovníkom (pracovníčkou) Okresnej správy sociálneho zabezpečenia v ..............................................................
a je oprávnený (á) na vykonávanie kontroly dodržiavania liečebného režimu práceneschopnými pod¾a
vyhlášky MPSV SR č. 356/1991 Zb. o kontrole dodržiavania liečebného režimu.

Podpis pracovníka

V ......................... dňa ................... Riadite¾
meno, priezvisko, podpis, odtlačok úradnej pečiatky

356 a 357

357

V Y H L Á Š K A
Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

z 8. augusta 1991

o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slo-
venskej republiky pod¾a § 39 ods. 2 písm. a) zákona
č. 172/1990 Zb. o vysokých školách ustanovuje:

§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška sa vz�ahuje na študentov vyso-
kých škôl v pôsobnosti Ministerstva školstva, mlá-
deže a športu Slovenskej republiky (ïalej len „mi-
nisterstvo“), ktorí sú vysielaní ministerstvom alebo
vysokými školami (ïalej len „vysielajúca organizá-
cia“) na základe medzivládnych dohôd na vyso-
koškolské štúdium alebo jeho čas� (ïalej len
„štúdium“) do zahraničia a sú štátnymi občanmi
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Štipendium a príplatok k štipendiu

§ 2

(1) Študentom poskytne vysielajúca organizácia
štipendium na úhradu zvýšených životných nákla-
dov

a) počas plnenia študijných povinností v zahraničí
ustanovených predpismi štátu štúdia; po
ukončení štúdia, ak študent zostáva v štáte
štúdia, môže dosta� štipendium ešte do 30 dní
po jeho ukončení,

b) počas pobytu mimo štátu štúdia v priebehu
školského roku, ak trvá nepretržite najviac 30
dní,

c) počas choroby a liečenia v štáte štúdia, ku
ktorým došlo pred ukončením štúdia a ktoré
netrvajú dlhšie ako 30 dní,

d) počas choroby a liečenia v štáte štúdia, ktoré
presahuje 30 dní, ak nastali do 30 dní po
ukončení štúdia a zdravotný stav nedovo¾uje
návrat do Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky.

(2) Štipendium pod¾a odseku 1 sa neposkytuje
študentom

a) vysielaným na štúdium do zahraničia na základe
dohôd o priamej spolupráci medzi vysokými
školami,

b) poberajúcim štipendium od štátu štúdia,
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